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Jan Pieterszoon Coen
Een psychographie

Bijdrage tot de leer der constitutietypen

door

Dr. R. A. M. BERGMAN.

La posterity a parfois le sens epique et liSgen-

daire qui grandit et simpUfie, elle n’a jamais

le sens historique, ni la perception du vrai.

(Anatole France, Rabelais, p. 235)

Inleiding.

Niemand twijfelt er eigenlijk aan, dat bij den mensch
lichaam en geest elkaar in hpoge mate beinvloeden, ja, dat

zij feitelijk een onverbrekelijke eenheid vormen.
En toch hebben de psychologen aan den eenen kant, en

de anthropologen aan den anderen, bij de bestudeering van
den mensch deze eenheid, overigens om zeer begrijpelijke

redenen, verbroken. Jaren lang hebben zij elk voor zich

een deel van dat geheel opgeeischt, en de studie daarvan
als ’t ware aan de andere partij verboden.

Toch heeft het ook weer niet aan pogingen tot synthese

outbroken, maar slechts in den laatsten tijd zijn die met een
zekere mate van succes bekroond.

Ongetwijfeid zijn er groote moeilijkheden bij de bestu-

deering ’^an den mensch als biologische eenheid, want
met tal van zaken zal men daarbij rekening hebben te

houden; sommige eigenschappen zijn gemakkelijk waar-
neembaar, andere moeilijk. Het bezit van bepaalde eigen-

schappen kan voor het individu belangrijk zijn, dat van
andere onverschillig, terwijl toch ook deze laatste voor
de bepaling van den bijzonderen aard van het individu
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waarde kunnen hebben. Sommige eigenschappen zullen

in maat en getal uitgedrukt kunnen worden, andere ont-

trekken zich aan het meten met centimeters en grammen,

en juist deze zijn vaak ten minste even belangrijk. Zoo

sluipt in deze studie een element van persoonlijke waar-

deering (in den zin van waardeschatting), dat zijn gevaren

meebrengt.

Aan den anderen kant heeft de studie der erfelijkheid

van verschillende eigenschappen wel bewezen dat het niet

enkel de meetbare lichamelijke eigenschappen zijn die de

wetten der erfelijkheid volgen, maar dat de verdeeling der

geestelijke eigenschappen over verschillende achtereenvol-

gende geslachten op dezelfde wijze tot stand komt.

Bovendien zien wij dat heel vaak bepaalde karaktertrek-

ken tezamen met bepaalde lichaainsvormen in een persoon

vereenigd voorkomen en zelfs dat zij als combinatie, dus

tezamen, overgeerfd worden.

Kort gezegd hebben wij hier dus twee belangrijke punten.

Het eerste is, dat de menschelijke geest, evenals het lichaam,

berust op een samenstelling van erfelijke factoren, dus

steunt op een zg. genotype, terwijl zijn verschijningsvorm

(phenotype) daar een min of meer trouwe weerspiegeling

van is. Het tweede punt is, dat er nauwe en aantoonbare

correlaties bestaan tusschen de functies van lichaam en

geest (beinvloeding door increta).

De vraag blijft nu of correlaties bestaan tusschen de
structuur van het lichaam en die van den geest, of zij vast

zijn, d.w.z. regelmatig voorkomen volgens bepaalde wetten,

en of deze correlaties voldoende sterk tot uiting komen
om op den mensch een bepaald stempel te drukken.

Nu hebben wij reeds gezien dat het opsporen van biolo-

gische typen onder de menschen bijzondere moeilijkheden

meebrengt. Afgaande op metingen van lichamelijke ken-
merken of hunne verhoudingen blijkt men er niet te komen.
De psychologic alleen heeft wel verschillende indeelingen
gebracht en veel waardevolle gegevens verzameld, maar
geen van hare indeelingen is voldoende gebleken om den
geheelen mensch te karakteriseeren.
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De belangrijkste poging van den laatsten tijd om de
eigenschappen van lichaam. en geest als een geheel te

beschouwen en te waardeeren, is ongetwijfeld die van
E. Kretschmer. Over de geheele wereld worden thans
onderzoekingen gedaan naar bet voorkomen van constitii-

tietypen zooals zij door dezen onderzoeker zijn opgesteld.

Ook bier te iande zijn er verschillende medici die dit

terrein bewerkten. Ik noem slechts Travaglino, Van Lienden,

Amir. Dat Nederlandsche medici in de eerste plaats ge-

neigd zijn om de karaktertypen van Kretschmer en die

van Heymans te vergelijken, is wel vanzelfsprekend. Het
onderzoek van Van Lienden is in dit opzicht zeer belangwek-
kend ; bet benadert bet vraagstuk met de enquetemethode.

Naast deze methode en die der directe waarneming is

er nog een derde manier om dergelijke vraagstukken aan
te vatten. Dat is de biographische methode. Zij heeft op de
eerste wat voor, maar er staan natuurlijk weer enkele na-

deelen tegenover, waarop ik nu echter niet verder wil ingaan.

Kort voor de herdenking van den 300 jarigen sterfdag

van J. P. Coen gaf prof. Dr. E. C. Godee Molsbergen
mij den raad om juist Coen te kiezen als onderwerp van
een dergelijke psychographische studie, niet enkel uit pie-

teitsoverwegingen ten opzichte van den grondvester van
het Nederlandsch gezag in Indie, maar in de eerste plaats

omdat wij over Coen vrij veel gegevensbezitten (geschriften

en beeltenissen) en in de tweede plaats omdat Coen zulk

een sterk sprekende persoonlijkheid was ’)• Het volgen van
dien raad heeft mij veel genoegen bezorgd, want het is een

genot om nader kennis te raaken met een figuur waarvan
zooveel kracht van overtuiging en daad uitgaat. Tevens
loont het de moeite om door de bestudeering van de oor-

spronkelijke stukken het werk en de moeilijkheden van
dezen pionier en zijn tijdgenooten mee te leven.

De voordeelen en het belang van het biografisch onder-

zoek vindt de belangstellende voldoende toegelicht bij

Het handschrift van Coen heb ik in dit verband niet bestudeerd, niet

omdat ik daar geen waarde aan hecht, maar omdat ik mij daartoe niet

bevoegd reken.
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Heymans en Kretschmer. Een bijzondere moeilijkheid be-

stond in dit geval hierin, dat de groote biographie van

Jan Pietersz. Coen nog niet verschenen is. Zoodoende

was ik er op aangewezen om als voornaamste materiaal te

gebruiken de 5 deelen der „Bescheiden” van prof. Dr. H. T.

Colenbrander. Men vindt hierin de brieven van Coen naar

patria en naar de comptoiren, de resolutien en sententien,

en ook brieven der Heeren XVII terug aan Coen.

Natuurlijk moet hier gestreefd worden naar een zoo ob-

jectief mogelijk inzicht in de karaktereigenschappen van

Coen. Met heldenvereering heeft dit onderzoek in beginsel

niets te maken. Daarom heb ik alle gedeelten ofzinsneden

uit de zooeven genoemde bronnen, waar mij eenofandere

eigenschap uit bleek, aangeteekend. Na schifting bleven er

meer dan 1200 over, waarna de eigenschappen die er uit

spraken, werden gerubriceerd.

Daarnaast zijn er nog verschillende eigenschappen die

niet direct uit een bepaalde zinsnede blijken, maar die slechts

voor den dag komen bij de onderlinge vergelijking van de ver-

schillende brieven. Ik denk hierbij' aan den toon dien Coen
aanslaat in zijn brieven aan de Heeren XVII, zijn meesters,

waarin hij onaangename zaken op zulk een onaangename
wijze zeggen kon

; en de toon die heerscht in de brieven van
denzelfden man aan de comptoiren, waar zijn ondergeschik-

ten werkten. In deze laatste is Coen veel minder sarcastisch,

minder fel, minder strijdvaardig, steeds beheerscht en koel

bevelend. Wat de zakelijkheid betreft, onmogelijke eischen

van de Heeren XVII verhaalt hij niet op zijn ondergeschikten.

Voorts zijn er verschillende passages waar Coen over
zijn volk spreekt, in gunstige of ongunstige termen, al naar
gelang van personen en feiten. Ook hieruit kan meniets
van zijn algemeene levenshouding te weten komen. Met
hetzelfde doel heb ik die stukken gerangschikt, waarin
Coen zich uitlaat over bepaalde menschelijke eigenschap-
pen, hetzij goede of slechte. Immers ook hieruit zijn gegevens
te halen voor de studie van zijn eigen psychische structuur.

Ten slotte deed zich een moeilijkheid voor, vooral bij de
sententien, nl. het uitmaken of men met een in dien tijd
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gebruikelijke formule te doen heeft of met een eigen uit-

spraak van Coen. De stijl dezer vonnissen is immers zeer

weinig afwisselend. De woorden „genade latende gelden

voor recht” komen er bv. vrij vaak in voor, terwijl bet

lang niet altijd mogelijk is om uit het betreffende vonnis
te begrijpen of men te doen heeft met een uit zekere

sleur of gewoonte opgenomen formule, of met een op
eigen gezag, wel overwogen inlassching van het gezegde

door Coen. In het eerste geval heeft zulk een formule

voor ons onderzoek geen waarde, in het tweede wel.

Tevens moet men bij dit onderzoek steeds, maar voor-

al bij het zooeven besproken onderdeel, de feiten en uit-

latingen beoordeelen in het kader van hun tijd.

De rangschikking van de vonnissen naar den aard van
het misdrijf leverde niet veel nieuwe gezichtspunten op.

Diefstal werd stronger gestraft wanneer hij ten nadeele van
de Compagnie gepleegd was dan anders ; dronkenschap werd
vooral gestraft om de noodlottige gevolgen die er vaak
van kwamen. Tegen sexueele misdrijven (vooral homo-
sexualiteit) werd uiterst rigoureus. opgetreden, en bij dit

laatste geeft Coen vaak ondubbelzinnig zijn persoonlijken

afkeer te kennen. Treffend is een opmerking van Godee
Molsbergen (Brieven in het Soerabaiaasch Handelsblad

:

„Tijdens de O-I Compagnie”) dat in de keuze van de

stralfen vaak als het ware een oud-testamentische manier
van denken te voorschijn komt : de homosexueelen worden
gestraft met den dood, daarna verbrand en hun asch

verstrooid. Men denke slechts aan Sodom en Gomorrha.

*

De enqu^telijst van Heymans heb ik ingevuld voor
Coen, voor zoover dit mogelijk was. Ook heb ik zoo
getrouw mogelijk het „Konstitutionsschema” van Kret-

schmer voor de persoonlijkheid van Coen ingevuld en
daarbij opgezocht wat volgens Kretschmer’s leer der tern-

peramenten op Coen van toepassing was.

Door zoodoende de gegevens niet op een enkele, maar
op verschillende manieren te rangschikken, hoop ik de
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willekeur die nu eenmaal altijd aan het rangschikken van

feiten vastzit, zooveel mogelijk te zijn ontloopen. Komen
de gevolgtrekkingen uit de beide systemen met elkaar

overeen, dan is dat een steun voor de verdedigde stelling
;

is er geen overeenkomst, dan is dat een bijna zekere

aanwijzing van fouten in den opzet der rangschikking

van het materiaal. Ten derde is er de mogelijkheid dat men
uit de beide rangschikkingen voor weerszijden aanvullingen

en verbeteringen zal kunnen halen.

Ter wille van de duidelijkheid is het wellicht goed om
met een enkel woord de groepen in herinnering te brengen,

waarin Heymans de temperamenten verdeelt op grond van

hun hoofdkenmerken. Deze hoofdkenmerken zijn de acti-

viteit A, de emotionaliteit E, (ofhet ontbreken ervan, respec-

tievelijk nA en nE,) en de primaire functie P of de secundaire

functie S.

Emotionaliteit noemt Heymans de „mate van vatbaarheid

voor aandoeningen”, heftige reacties bij groote smart b. v.

bewijzen geen overmatige emotionaliteit. Men dient hierbij

na te gaan of de gevoelsreactie sterker of zwakker is dan
men van den gemiddelden mensch onder gelijke omstan-

digheden verwachten kan.

De activiteit is „het gemakkelijker of moeilijker tot han-
delen komen”. Het al of niet handelen op zichzelf is niet

voldoende, wij moeten nagaan onder den invloed van
welke prikkels (meestal emotioneele) de handelingen plants

vinden: zoo kunnen sterk emotioneele naturen ondanks
geringe activiteit bijna voortdurend handelingen doen. Ont-
breekt echter de emotioneele prikkel, dan houdt ook elke

handeling op. Wij zoeken dus of er sterkere of zwakkere
motieven noodig zijn om iemand tot een handeling te

brengen.

De secundaire functie is „de mate van nawerking die

een vroegere voorstelling of aandoening, ook wanneer hare
aanwezigheid in het bewustzijn niet meer te constateeren
is, toch nog in het bewustzijn uitoefent”. Is de primaire
functie overwegend, dan worden oordeelen en stemmingen
beheerscht door de waarnemingen van het oogenblik en
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wisselen dan ook snel en zonder verband te toonen, bij

een sterke secundaire functie voegt elke nieuwe indruk
zich bij de reeds vroeger opgedane ervaringen; zoodoende
zijn de reacties, zooals Heymans zegt, meet gereguleerd en
gedempt, zoodat de plotselinge schok in een geleidelijke

wijziging omgezet wordt.

Voor wij echter verder gaan, is het noodig om wat betreft

de historische data iets uitvoeriger kennis te maken met de
hoofdpersoon van dit onderzoek. Daartoe verwijs ik naar de
korte en duidelijke levensschets van Coen in het Nieuw
Nederlandsch Woordenboek van Blok en Moihuysen, door
F. W. Stapel, welke als bijiage bij dit artikel is overgenomen.
Geschiedkundigen zullen in deze korte biographische nota
niet veel nieuws vinden. Zij is ingelascht om — waar het

behandelde vraagstuk ook op ander dan geschiedkundig
terrein ligt — ook niet-geschiedkundigen de noodige gegevens
te verschaffen.

Wanneer wij uit deze korte biographische schets enkele

data in leeftijdcijfers omzetten, dan zien wij hoe Coen als

ISjarige knaap reeds naar Rome toog en op zijn 20ste jaar,

na een korte tusschenpoos in Holland, als ondercoopman
naar Indie ging. 25 jaar oud ging hij na een kort verblijf

in Holland terug naar Indie, nu als oppercoopman en com-
mandeur. Van nu af gaat het nog sneller. 27 jaar oud is hij

directeur generaal van alle comptoiren in Indie, 30 jaar oud
is hij gedurende het gouverneur-generaalschap van Reael

practisch gezaghebber op Java, en op zijn 31ste jaar wordt
hij tot gouverneur-generaal benoemd. Na een eerste vijfja-

rige periode kwam hij terug naar Holland, bleef er eenigen

tijd, en kwam op 38 jarigen leeftijd terug in de hoogste

functie. Hij stierf 42 jaar oud.

Een schitterende loopbaan, en als men zich de moeite geeft

om na te gaan waaraan hij dat te danken heeft, dan is het

zeker niet aan zijn vriendelijke plooibaarheid tegenover zijn

meesters ! Integendeel, niettegenstaande hij hen herhaaldehjk

wees op onredelijkheid van hunne eischen, op tekortko-

raingen in het uitvoeren van opdrachten, en dit alles in

ongezouten termen, wist hij zich door zijn werkzaamheid
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en ervaring als de eenige man te doen erkennen die voor

het gouverneurschap in aanmerking kwam.

Reeds uit de zooeven overgenomen levensschets blijkt direct

een als het ware rustelooze werkzaamheid, zoowel wat den

tijd betreft als den aard van het werk. Wij moeten dan

ook zonder eenigen twijfel Coen rangschikken bij de zeer

actieven in de indeeling volgens Heijmans. Dat behoeft

eigenlijk geen betoog. Het organiseeren van handel en

staat in Indie was voorwaar geen kleinigheid. Dat boven-

dien het gezag in zoo korten tijd stevig bevestigd kon

worden, en dat tegelijk de bestrijding der vijanden van de

Compagnies organisatie zoo systematisch en consequent

doorgezet werd, spreekt in dit verband duidelijk genoeg.

Bovendien is in Coen’s uitlatingen zoo herhaaldelijk een

sterke afkeer van luiheid te vinden, dat dit wijst op het

bezitten van groote werkkracht, en op het waardeeren van
de werkkracht in het algemeen als een opbouwende eigen-

schap in maatschapjjelijken zin.

letwat vooruitloopend op den verderen gang van het

onderzoek kan ik hier al wel zeggen dat alle eigenschap-

pen die bij de karakters der niet actieve groepen behooren

(zg. correlatieve eigenschappen), bij Coen geheel ontbreken.

Die niet actieve groepen (nA) zijn de nerveuzen, sentimen-

teeien, amorphen en apathen.

Daarop volgt de belangrijke vraag of we Coen te rang-

schikken hebben bij de primairen of bij de secundairen.

Ook hierop lijkt het antwoord mij vrij duidelijk. Niet enkel

uit vele brieven en stukken, maar ook uit vele handelingen
van Coen blijkt duidelijk dat Coen een ervaring die hij

eenmaal had opgedaan, nooit meer kwijt raakte. Dit is

niet een kwestie van geheugen alleen. Elke ervaring prentte

zich zoo scherp en hardnekkig in zijn zielsinhoud (als

geheel beschouwd), dat zij mede elke volgende handeling
beinvloedde, vaak zelfs de waarneming scheen te richten.

Ook dit maakte Coen aan den eenen kant tot een wan-
trouwend, maar tevens aan den anderen kant tot een
scherpzinnig en vooruitziend man.
Bovendien vertoonde hij een sterke eenzelvigheid. Hij
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was een man met weinig vrienden, somber en gesloten.

Alleen de kapitein-chinees Beng Kong kreeg hem ’s avonds
vaak te gast voor een praatje over alleriei.

Coen neigde sterk tot schematiseeren, alle plannen wor-
den teruggebracht tot enkele hoofdlijnen, wier onderling

verband klaar en helder te voorschijn komt, zooals vooral

uit zijn politieke uiteenzettingen blijkt. Daarbij schroomde
hij nooit om alle consequenties die uit zijn plannen volgen
moesten, te aanvaarden. Daarbij komt nog, dat zijn bewijs-

voering zeer streng is. Hij gebruikt er wel losse feitelijke

aanwijzingen in als documentatie, maar als grondslag dienen

veel meer abstracte begrippen. Een duidelijke voorkeur
voor principieele overwegingen is te vinden in het richtsnoer

voor zijn beleid. „Soo de Heeren op mijnne verlossinge geen
ordre gestelt hebben, gelieven sulcx met den eersten te doen
opdat een weijnich van onsen arbeijt gesoulageert werden,
ende ten dienste van de Compagnie ende van den lande

ter eeren Codes nieuwe krachten scheppen mogen”. Zulke
algemeene motieven bepalen zijn handelen. Dergelijke voor-

beelden zijn er voldoende in zijn brieven te vinden en
vormen evenzoo vele aanwijzingen die pleiten voor het

bezit eener sterke secundaire functie.

Niet ten onrechte zegt een bekend Fransch spreekwoord
„le style c’est I’homme”. Er zijn eigenaardigheden in de

wijze van zich uit te drukken, die juist bij het lezen van
de brieven van Coen zoo bijzonder treffend zijn. Zijn

stijl is, in ’t algemeen gezegd, glashelder, kort en duidelijk,

zonder omwegen of bedekte zinspelingen, sober en toch vol

leven. Ik kan niet nalaten hier al was het maar een enkel

voorbeeld aan te halen. Reeds een paar maal had Coen in

zijn brieven aan de Heeren XVII gevraagd om smidskolen

te zenden. Dit was nog niet gebeurd, toen hij bij een lateren

brief het verzoek in een post-scriptum herhaalde. Lang was
dit post-scriptum evenwel niet : slechts een enkel woord

:

„Smeecolen!” Men zal mij wel willen toegeven dat het

moeilijk bondiger kon.

Als men naast de brieven van Coen de epistels van de
Heeren XVII, dus ongetwijfeld ontwikkelde tijdgenooten,
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leest, dan maken die laatste epistels vaak den indruk van een

verward en langdradig verhaal met ontzettend veel woorden.

Men kan haast den indruk niet van zich afzetten dat de

schrijvers liever niet gedwongen willen worden om hun

gedachten al te duidelijk te verklaren. Geheel anders is het bij

Coen. Deze heeft zijn woorden gekregen om zijn gedachten

te uiten en niet om ze te verbergen. Men behoeft bij hem
waarlijk niet tusschen de regels te lezen. Steeds is hij za-

kelijk. Mededeelingen over zich zelf zijn zeldzaam en sober,

terwijl hij ook over anderen schrijvende slechts zakelijke

mededeelingen of opmerkingen geeft. Zeer zelden laat hij

zich gaan, maar dan is hij ook sarcastisch tot kwetsend toe.

Merkwaardig is wel dat wij die uitingen juist vinden in de

brieven die hij aan zijn meesters, de Heeren XVII, richt

;

terwijl de brieven aan zijn ondergeschikten, zooals wij zagen,

nooit een dergelijken toon te hooren geven.

Door zoodoende behalve de niet-actieven, ook de groepen

met primaire functie uit te schakelen, vallen nog weg de

groepen die Heymans als de sanguinici en de cholerici

aanduidt. De phlegmatici en de gepassioneerden blijven

nog over.

De derde groote factor in de samenstelling der karakter-

complexen volgens Heymans is de emotionaliteit. Dit is

wel de moeilijkst te waardeeren eigenschap. Juist in ver-

band met dit onderzoek zijn er bijzondere moeilijkheden,

omdat de waardeering van emoties of emotioneele reacties in

belangrijke mate beinvloed wordt door den tijdgeest en de

gewoonten en „costuymen” van de omgeving waarin zij

geplaatst worden. Dingen die wij nu erg vinden, in ons huidig

westersch raaatschappelijk bestel, waren toen zeer gewoon.
Een voorbeeld: hoe zouden wij nu denken over de toen

geldende „torture” voor de rechtbank, of zelfs maar over

de toen voor de wet geldende strafbepalingen ? Een matrons
die een ander bedreigd had, werd voor straf met een mes
door de hand aan den mast genageld, en bleef zoo staan tot

hij zelf het lemmet door zijn hand heen had getrokkenj

waarna hij zich bij den chirurgijn — op eigen kosten — kon
laten verbinden. En dit was geen daad van willekeur van
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een of ander onbeheerscht gezagvoerder, maar een van de
artikelen van den offideelen rol, dien elk schepeling bij het

aanmonsteren als wet raoest erkennen.

Maar zelfs al houdt men dit in het oog, dan is er toch

nergens eenige aanwijzing te vinden die ons Coen als

een zeer gevoelig man kan voorstellen. Eerder het tegen-

deel blijkt uit al zijn brieven en handelingen. Het meest
bekende voorbeeld is het optreden van Coen bij de onder-

werping van Banda. Daar kende hij geen spoor van
mededoogen. Nu mag het waar zijn dat er een bevel was
van de Heeren XVII, maar nergens beroept Coen zich

daarop ter verontschuldiging of motiveering van zijn daden
Hij zag het, mede door het feit dat door gebrek aan goede
trouw de contractueele verplichtingen toch niet werden na-

gekomen, als den eenigen weg die tot het bereiken van het

gestelde doel kon leiden, dus moest leiden. Maar zelfs bij

het maken van deze harde gevolgtrekking is er nergens

een aanwijzing te vinden dat het Coen bijzonder ter harte

zou zijn gegaan. Hij aanvaardde het als onafwendbaar,

maar leed er niet onder. Het is precies wat F. W. Stapel

zegt
: „Als hij overtuigd was van de noodzakelijkheid van

een maatregel, voerde hij dien desnoods met niets ont-

ziend geweld door”.

Het schijnt wel dat er in de overgroote massa aandoe-

ningen die het leven der menschen beheerschen of althans

beinvloeden, slechts enkele waren die in Coen’s leven een

belangrijke rol gespeeld hebben. Nu is het waar dat zij

het dan ook zeer sterk deden. Coen ziet bij den godsdienst

b.v. steeds wH de groote maatschappelijke waarde daar-

van, maar tevens zit er toch ook een emotie aan vast.

Ook bij de bestrijding der ontucht in die zonderlinge

koloniale maatschappij, werd hij vaak minstens even sterk

door zijn gevoel als door zijn verstand gedreven. Gevoel

voor trouw, eer, recht en billijkheid, beleid en moed worden
in zijn brieven herhaaldelijk genoemd en geprezen, evenals hij

van de tegendeelen daarvan steeds zijn afkeer te kennen geeft.

Zoo sterk was Coen’s persoonlijkheid in beslag genomen
door de taak welke hij op zich had genomen, dat zijn
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gevoelsleven eigenlijk nooit los komt te staan van zijn

werken ten dienste van de Compagnie. Vaak schrijft hij aan

ondergeschikten welke hij waardeerde, dat met het uitvoeren

van bepaalde maatregelen „mij vrientschap en de Compagnie

dienst sal geschieden”. Het is een soort assimilatie van

den inhoud zijner psyche door die groote hoofdgedachte :

het werk.

Bij de keuze van zijn wapen zien we ook Coen weer

zonder gevoel of fantasie te werk gaan, zelfs zijn trots kan

door deze uiterlijkheid niet geprikkeld worden; Valentijn

wijst er reeds op hoe sober dit wapen gehouden is „zijnde

een calappus of cocosboom, (niet in kwartieren verdeeld,

alsoo hij zijn adel daarin noit gesteld had) maar enkel en

recht overeind staande” ......
Men kan echter niet beweren dat Coen, al is hij zeker

geen zeer gevoelig iemand, aan de uiterste grens der onge-

voeligheid stond. In de eerste plaats hebben wij dan te

denken aan de besluiten waarin bekwame en ijverige amb-
tenaren beloond werden en waarbij niet enkel een gezonde

practische politick den grondslag van die daad vormde,

maar eveneens een gevoel van billijkheid.

Een zekere fijngevoeligheid blijkt ook wel hieruit, dat

Coen als hij het overlijden van een slecht element moet
vermelden, dit doet door eenvoudig den datum te noemen
waarop X of Y in den Heere gerust is, zonder verdere

verhalen. Is het daarentegen de dood van een goed element

die te vermelden valt, dan prijst Coen daarbij de goede

eigenschappen van den overledene. Deze gedeelten geven

ons meteen een indruk van de eigenschappen die Coen
zelf het meest waardeerde.

Tegen het ontbreken van gevoel bij Coen pleiten ook
talrijke sententien, waar hij „genade voor recht” liet gelden.

Dit was ten eerste geenszins altijd een bloote formule, want er

zijn sententien genoeg waar deze verzachtende bepaling niet

in voorkomt. Somtijds lijkt het wel alsof dit mildere vonnis
niet om gevoelsredenen, maar uit opportunisme geveld is,

maar het gebeurde toch ook wel wanneer het schijnbaar
door de omstandigheden niet dringend vereischt werd. Ten
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slotte is er nog een steun voor onze opvatting te vinden
in het feit dat somtijds met nadruk het tegendeel vermeld
is „geen genade prefereerende”. Daarbij gaat Coen een
enkelen keer nog verder, zoo b.v. bij de sententie tegen de
onechte dochter van Jacques Specx en haar minnaar.
Daar toont een onredelijke uitbarsting van Coen wel aan
dat zijn gevoel ditmaal sterk geprikkeld was.

Alles bij elkaar meen ik dat Coen slechts in geringe

mate door zijn gevoel beinvloed werd, maar dat in een
beperkt gebied van het gevoelsleven hij wel degelijk

prompt en somtijds zelfs zeer heftig op den gevoelsprikkel

antwoordt.

Zoodoende komen we tot de gevolgtrekking dat Coen
behoorde tot de groep der weinig emotioneelen, zeer actieven,

met overwegend secundaire functie, met andere woorden hij

vindt zijn plaats tusschen de gepassioneerden (E.A.S.) en
de phlegmatici (nE. A. S.), en wel dichter bij de laatstge-

noemde groep.

Om hiervoor zoo mogelijk nog meer bewijsgronden aan
te voeren, en tevens voor de onderscheiding van de ver-

wante groepen, is het van belang de zg. correlaties van
bepaalde eigenschappen ten opzichte van die groepen, bij

den proefpersoon na te gaan. Dit doen we het best volgens

de enquStelijst van Heymans.
Zooals te verwachten was zijn hierin enkele vragen welke

voor Coen niet te beantwoorden zijn; dit zijn de vragen

41, 42, 53, 58, 66, 77, 79, 81, 90.

Vraag 41 : Bedeeld met een zeer goed, goed of slecbt

muzikaal gehoor? Hierop is geen antwoord te geven om-
dat Coen nergens in zijn brieven over muziek of daarmee
samenhangende onderwerpen spreekt. Uit dit feit kan men
wellicht de gevolgtrekking maken dat Coen vermoedelijk

niet tot de muzikale naturen behoorde.

Vraag 42: Handig in timmeren, plakken enz. of onhandig ?

In zijn brieven sputtert Coen weleens over de „onhandig-

heid” van sommige compagniesdienaren, maar bedoelt

daarmee vaker hun verstandelijke onhandigheid dan de

lichamelijke.
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Vraag 53: Tegenover zijn kinderen streng of teeder en

zorgzaam of geneigd hun groote vrijheid te laten ? Coen
is gestorven vlak na de geboorte van zijn dochtertje.

Vraag 58: Zelf werkzaam in politiek (propaganda maken,

in vergaderingen spreken, in kranten schrijven) of niet ?

Vraag 77 : Anarchist, socialist, spiritist, theosoof, vegetarier,

geheelonthouder, aanhanger der natuurgeneeswijze, aan-

hanger der Kollewijnsche spelling ? Deze twee vragen liouden

zoo direct verband met den tijdgeest van heden en onze

maatschappelijke structuur, dat ze bier wel buiten beschou-

wing dienen te blijven.

Vraag 66: Kindervriend (graag met kinderen spelen,zich

bij hen bemind weten te maken) of niet? Er zijn twee

factoren die een bevestigend antwoord onwaarschijnlijk

maken. In de eerste plaats een sociale factor. De maat-

schappelijke verhoudingen onder dit troepje kolonisten en

de omringende inlandsche bevolking waren er wel niet

naar om den omgang met de kinderen op den voorgrond

te brengen. In de tweede plaats, zal Coen wel te druk

bezet geweest zijn om aan de kinderen veel aandacht te

kunnen schenken, afgezien van de vraag of hij ook van
karakter niet te stuursch en streng geweest zou zijn. Maar
positieve gegevens hieromtrent zijn er niet.

Vraag 79 : Liefhebber van intellectueele spelen, (schaken,

dammen, domineeren, whisten, patience enz.) ? Direct beves-

tigend is dit niet te beantwoorden, maar wel is misschien

een aanwijzing te vinden daarin dat de volgende vraag
(die het tegengestelde n.l. liefhebbers voor hazard spelen

vraagt) ontkennend beantwoord moet worden.

Vraag 81 : Nauwkeurig op de hoogte van familierelaties

en vermogens-omstandigheden van bekenden ? Deze vraag
is bevestigend te beantwoorden, maar mist in dit verband
alle waarde, omdat Coen door zijn functie al deze gegevens
moest kennen en kende.

Vraag 90: Lijdende of geleden hebbende aan psychische
afwijkingen? Hier is niets van bekend, en eris geen enkele
aanwijzing gevonden om te veronderstellen dat het wel
het geval geweest zou zijn. Met name het vaak getoonde
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wantrouwen bleek altijd een obj'ectief juisten ondergrond
te hebben.

Gelukkig zijn juist deze vragen, zooals men ziet, niet de
belangrijkste en blijven er voldoende gegevens over om
een b,ehoorlij‘k overzicht te krijgen.

Voor de beantwoording van de andere vragen vond ik

wel gegevens, en daar heb ik dan de correlatiecijfers bij

opgezocht voor de volgende drie groepen : S, A, nE, de

phlegmatici, S,A,E, de gepassioneerden, P,A,nE, de cholerici.

Enquete : Is de bedoelde persoon:

1) beweeglijk en druk (gesticuleeren, gemakkelijk van stoel op-

springen, been en weer loopen) of kalm en rustig ? Kalm en rustig.

2) in beroep, ambacht, school of huishouden steeds met ijver

werkzaam, of alleen bij bnien werkzaam, of doorgaans lui ? Steeds

met ijver werkzaam,

3) ook in vrije men meestal bezig (knutselen, tuinwerk, lets

repareeren, handwerkje) of geneigd er zijn geniak van tenemen?
Waarschijnlijk weinig vrije w'en, dan echter rustig zie bezoek aan

Bencon.

4) geneigd om verplicht werk (beroep, vakstudie, huishouden)

te verwaarloozen voor onverplicht werk (werkzaamheid in vereeni-

gingen, propaganda, bijstudien, liefhebberijen) ? Met geneigd vet'-

plicht werk te verwaarloozen,

5) geneigd om uit te stellen (bv. het schrijven van brieven, het

beredderen van zaken) of gewoon alles flink aan te pakken en af

te maken ? Flink aanpakken,

6) bij tegenspoed uit het veld geslagen of doorzettend, door

bezwaren geprikkeld) of zelfs koppig (geen raad aannemen, tegen

beter weten in doorzetten) ? Doorzettend, soms zelfs tot koppig toe.

7) impulsief (handelen of besluiten onder oogenblikkelijken in-

druk) of bedachtzaam (niet handelen zonder overweging van voor

en tegen) of principemensch (handelen volgens vooraf vastgestelde

beginselen) ? Bedachtzaam, eerder neiging naar den kant van den

principemensch,

8) resoluut (in moeilijke gevallen snel gedragslijn vaststellen),

of besluiteloos (lang aarzelen, vaak heen en weergaan, moeilijk

tot definitief besluit kunnen komen) ? Resoluut.
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9) Emotioneel (zich ook kleinigheden meer aantrekken dan

anderen, spoedig in vermkking of in tranen, of niet emotioneel,

(minder aantrekkelijk dan anderen, koel van natnur)? Weinig

emotioneel

10) in gesprek heftig (stem verheffen, sterke uitdrukkingen ge-

bniiken, zich boosmaken) of koel en zakelijk? Koel en sakelijk,

zie De Haan, en gesprek met de Engelschen,

11) prikkelbaar (over kleinigheden ontstemd, kwalijknemend)

of goedgehumeurd (gemakkelijk in den omgang) of zelfs buiten

staat om boos te worden (zich zonder verzet iaten beleedigen of

voor den gek houden) ? Eerder prikkelbaar, maar niet erg,

12) Kritisch (veel aan te merken op anderen, bij voorkeur liun

slechte eigenschappen opmerken en onthouden) of idealiseerend

(geneigd om de menschen goed en lief te vinden) ? Kritisch.

13) Achterdochtig (bv. tegenover bedienden, meenen geheime

vijanden te hebben: licht verkeerde bedoelingen onderstellen)

of goedgeloovig, (vertrouwen op verklaringen van belanghebben-

den, geloof hechten aan reclameberichten en dgl.) ? Achterdochtig.

14) Verdraagzaam (vriendschappelijk omgaan met personen van

andere richting) of onverdraagzaam (bij voorkeur koopen bij partij

of geloofsgenooten, haat tegen belijders van andere meeningen) ?

In sommige opzichten verdraagzaam, ook verdraagzaam als het

noodig hleek voor zijn doel.

15) Vroolijk en opgewekt (schik in ’t leven hebben) of zwaar“

moedig en somber, of afwisselend beide, of steeds kalm en gelijk-

matig van stemming ? Steeds kalm en gelijkmatig van stemming.

16) zwaartillend (overmatig bezorgd voor de toekomst, sterk

opzien tegen een op zich genomen taak, een verwachte verande-

ring enz) of luchthartig (geneigd te denken dat alles wel ios zal

loopen)? Niet zwaartillend, ook niet overmatig luchthartig.

17) na verlies van beminde personen betrekkelijk snelgetroost

(weer gewone belangstelling in bezigheden en uitspanningen) of

lang onder den indruk (’t niet te boven kunnen komen) ? Alet

duidelijh in zijn brieven na mededeeling van overlijden weer direkt

belangstelling op het werk gerieht.

18) na toorn weer dadelijk verzoend (geheel als vroeger, er niet

meer aan denken) ofnog eenigen tijd ontstemd, of moeilijk te verzoe-

nen, (duurzame wrok tegen bepaalde personen)? moeilijk te verzoenen.
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'

:
19) ' sterk wissek^^ voor persoBen (eerst met

iemand
'
wegloopen, : slecht over hem te sprekea) of constant

in affecties ? constant in affecties.

20) gehecht aan oude herinneringen (vriendschappen nit jeugd

aanhonden, bezoeken aan geboorteplaats, aan graven van afge-

storvenen) of meer in beslag genomen door nienwe indrnkken en

vrienden? gehecht aan oude herinneringen,

21) hardnekkig vasthoudende aan eens gevestigde meeningen

(stokpaardjes, ontoegankelijk voor redeneering) of ook wei open

voor nienwe inzichten of zelfs gemakkelijk om te praten ? Moeilijk

toegankelijk voor nieuwe inzichten, hardnekkig.

22) gesteld op verandering (van woonplaats, huis of kamer-

inrichting, omgang, behoefte om andere dingen te zien en te

doorleven, om eens nit den sleur te komen) of routinemensch

(gehecht aan onde gewoonten, dagindeeling en uitspanningen

;

moeilijk scheiden van oude meubels, kleeren enz.)? Voelde waar--

schijnlijk weinig voor verandering, neiging tot stahiliseeren- van

verhoudingen, brief tijdens verblijf in Holland. Zat door uitwendige

omstandigheden echter steeds in de veranderingen.

23) herhaaldelijk, eenmaal of nooit van het eene bedrijf of

studievak tot het andere overgegaan ? nooit.

24) vaak bezig met groote plannen die ten slotte toch niet

tot nitvoering komen ? Vaak bezig met groote plannen die echter

wel tot uitvoering kwamen.

25) bij handelen meer beheerscht door gedachte aan verwijderde

toekomst (sparen voor ouden dag, materiaal verzamelen voor later

werk) of aan onmiddellijke resultaten ? meer beheerscht door gedachte

aan verwijderde toekomst.

26) iemand wiens handelen over ’t geheel in overeenstemming

of vaak in strijd is met zijn uitgesproken beginselen ? handelt in

overeenstemming met zijn beginselen.

27) bevattelijk (gemakkelijk iets nieuws begrijpen, spoedig zien

waar het op aankomt), verstandig, (datgene wat men weet nanw*
kenrig weten, iets dnidelijk knnnen nitleggen) of oppervlakkig

(oordeelen op lossen indruk, vaak zich tegenspreken) of zelfs dom
(eenvondige dingen niet knnnen begrijpen) ? bevattelijk en verstandig.

28) een goed menschenkenner (zijn menschen weten tekiezen;

met menschen van allerlei soort weten om te gaan) of niet (vaak

T.B.G. 73 2
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zich iaten beetnemen, menschen verkeerd beoordeelen) ? goed

menschenkenner,

29) practisch en redzaam (opmaken van een plan, vinden van

een uitweg in moeilijkheden, zich weten te helpen met gebrekkige

hulpmiddeien) of onpractisch ? practisch, weet zich te redden,

30) ruim van blik (vrij van de vooroordeelen van zijn stand of

kring, niet hangen aan kleinigheden en vormen) of bekrompen

(vastzitten in conventies, pietlutterig) ? ruim van blik, aileen for-

malist als er het gezag mee gebaat kan zijn,

31) in denkbeelden zelfstandig of geneigd anderen na te praten ?

zelfstandig,

32) geneigd over elke kwestie met een besliste meening voor

den dag tekomen, of zich alleen voorwaardelijk uit te spreken {een

slag om den arm houdeii) ? In principieele zaken, geloof, moraal, he-

sliste uitspraken, in practische zaken somtijds den slag om den

arm,

33) gekenmerkt door een bijzonder talent voor wiskunde, talen,

muziek, teekenen, letterkundig werk, tooneelspel, menschen na-

doen ? Wiskunde, zie aanteekening van Both en Valentyn, Talen

ook, zie zijn citaten en de zooeven genoemde getuigenis,

34) geestig (aardige opmerkingen maken, iemand op vermake-

lijke wijze er in Iaten loopen, bij de hand met antwoorden) of

niet ? ad rem en sarcastisch, niet geestig,

35) conversabel (iemand met wien men prettig kan praten) of

geneigd om in gezelschap zich van het woord meester te maken
of stil en in zich zelf gekeerd? eerder in zich zelf gekeerd,

36) een goed verteller van anecdoten, van langere verhalen, ook
van eigengemaakte verhalen (bv. aan kinderen)? geen anecdoten-

verteller,

37) in verhalen langdradig en omslachtig (’t wezenlijke niet van

het onwezeniijke weten te onderscheiden) of beknopt en zakelijk?

Beknopt en zakelijk,

38) gewoon dikwijis weer met dezelfde verhalen voor den dag
te komen ? moest door omstandigheden vaak hetzelfde kerhalen in

zijn hrieven.

39) in staat zonder voorbereiding behoorlijk in het publiek te

spreken (in vergaderingen, bij feestelijkheden enz) of niet? ivaar-

schijnlijk geen groot spreker.
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40) : .:e€n,: go ^.waamemer (allerlei kieinigheden opmerken die aan

anderen ontgaan) of niet (dlngeo niet zien die vlak voor iemands neus

sta.a.n) ? goed waarnemer.

41) bedeeld metzeergoed, goed of slecht muzikaal gehoor ? —

-

42) handig (in timmeren,, plakken, vrouwelijke handwerken enz.

ook ongewonen handenarbeid behoorlijk kirnnen verrichteii) of

onbandig (handen, die voor alles verkeerd staan) ? — ? —
43) bedeeld met een' bnitengewoon, goed of slecbt gehengen ?

reer '. goed- geheugen.

44) gesteld op lekker eten en drinken of niet? geen gastronoom,

45) een dronkaard of iemand die regelmatig of nn en dan of

nooit alcohol gefarnikt ? geen dronkaard^ waarschijnlijk regelmatig

gebruik naar de mode dier dagen (heildronken enz,)^

46) op sexneel gebied losbandig of ingetogen? Ingetogen.

47) tevreden over eigen capaciteiten en praestaties (bluffen,

meenen alles beter te kunnen doen dan anderen) of daarover niet

tevreden, (veel zelfkritiek, opzien tegen anderen) ? geen bluffer,

zelfkritiek, maar ook ivaardeering voor eigen persoonlijkheid,

48) ijdel en behaagziek (zich opvaliend kleeden, vaak in den

spiegel kijken) of weinig lettend op uiterlijk? weinig lettend op

uiterlijk, zie Both; alleen voor politieke doeleinden staatsievertoon,

49) eerzuchtig, (gesteld op erkenning, op eerebaantjes en rid-

derorden, niet tevreden met tweede plaats) of onverschillig voor

erkenning door anderen of zelfs geneigd zich op den achtergrond

te honden ? eerzuchtig,

50) geldzuchtig (kens of wisseling van betrekking voornamelijk

op finantieele motieven, ondernemingen op touw zetten of specu-

leeren om vermogen te vergrooten) of belangeloos ? matig geld-

ziichtig, eerder belangloos,

51) gierig, zninig, royaal of verkwistend ? vaak in schulden ? zuinig,

52) heerschzuchtig (overal den baas willen spelen) nooit wat

toegeven, hnistiran) of geneigd ieder zijn vrijheid te laten, of zelf

gemakkelijk te leiden en te beheerschen (onder pantoffel) ? heersch-

zuchtig, maar tevens waar mogelijk geneigd ieder zijn vrijheid te

laten, zie kooplieden buiten, en commissiebrieven voor de gezag-

voerders,

53) tegenover zijn (haar) kinderen strong, of teeder en zorgzaam

of geneigd hun groote vrijheid te laten? — ? —
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54) goed voor bedienden en ondergeschikten (hun zoo weinig

mogelijk hun ondergeschikte positie doen gevoelen, zich moeite

geven in hun belang, ze lang kunnen houden) of niet (veel wis-

selen)? goed voor goede ondergeschikten.

55) medelijdend en hulpvaardig (geen dier kwaad kunnen doen,

geen hulp kunnen weigeren) of egoistisch (weinig gevoelig voor

het lijden van anderen) of zelfs wreed (genot in lijden van men-

schen of dieren)? weinig gevoelig, wel hulpvaardig.

56) zelf philanthropisch werkzaam (armbezoek, in bestuur van

philanthropische vereenigingen) of alleen bereid finantieel te

steunen, of zelfs dat niet of nauwelijks? bereid om finantieel

te steunen.

57) in politiek radicaal hervormingsgezind, gematigd hervor-

mingsgezind, conservatief of onverschillig ? Spreekt nooit over

politiek, als hervormer eerder conservatief.

58) zelf werkzaam in politiek (propaganda maken, in vergade-

ringen spreken, in kranten schrijven), of niet? — ? —
59) een warm vaderlander (trotsch op nationaliteit, gevoelig voor

oordeel van buitenstaanders daarover) of niet ? warm vaderlander.

60) in optreden geheel natuurlijk (zich voordoen zooals men
is) of min of meer gedwongen (zich niet op zijn gemak voelen),

of geaffecteerd (salontoon, poseeren, een bepaalde rol willen spelen)?

in optreden natuurlijk.

61) demonstratief (zijne meeningen, sympathieen en antipathieen

gaarne uiten en warm verdedigen) of gesloten (ze voor zich hou-

den), of huichelaar (andere voorwenden)? gesloten.

62) gewoon eerlijk voor zijn bedoelingen uit te komen, of di-

plomatisch (bedoelingen verbergen) of zelfs intrigant (oneerlijke

middelen aanwenden)? tegenover de XVII eerlijk en open, tegen-

over gezanten e.d. diplomatisch.

63) strikt geloofwaardig, of geneigd te overdrijven en verhalen

wat op te sieren of leugenachtig ? strikt geloofwaardig.

64) in geldzaken absoluut betrouwbaar of alleen eerlijk binnen de

grenzen der wet, of bepaald oneerlijk ? in geldzaken absoluut be-

trouwbaar.

65) warm godsdienstig (geheele leven van godsdienst doortrok-

ken) of conventioneel godsdienstig (uitwendige godsdienstplichten

vervullen zonder er veel bij te voelen) of geneigd met godsdienst
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,t€ spotten, of onverscMllig. sterk godsdienstig^ alle handelingen

eruan,doortrokken^ uertrouwen op God.

66) kindervxiend (graag met kinderen spelen, zich b!j lienbemiiid
' weteo te maken) of niet? — ? —

67) dierenvriend, (graag honden, katten, vogels bouden, ook

andere gewoonlijk in 't wild levende dieren) of niet? — ? —
68) geneigd bij voorkeur om te gaan met personen van boo-

geren of van lageren stand? met lieden van hoogen stand en

beschaving.

69) in toon en optreden zeer verscbillend tegenover hooger en

lagergeplaatsten (onderdanigjegens de eersten, uit de boogte jegens

de laatsten), of tegenover alien ongeveer gelijk? in toon tegen dUe

gelijk^ eerder vriendelijker tegen de ondergeschikten dan tegen de

hooger geplaatsten.

70) moedig van natuur (bv. bij opstootjes, brand, inbraak, door

't gevaar geprikkeld) of vreesachtig (liefst gcvaar vermijden) of

zelfs lafbartig (in gevaar niets waard) ? moedig.

71) gesteld op uitgaan (societeit, gezelschappen, publieke ver-

makelijkbeden) of huiselijk (zich ’t aangenaamst voelen in eigen

gezin) of eenzelvig van natunr, (zich graag afzonderen) ? eenzelvig^

tijdens sijn verblijf in Holland, huiselijk.

72) gewoon bij voorkeur te praten over zaken, over personen,

over zichzelf? praten over zaken, bijna nooit over zichzelf, vrij

zelden over anderen.

73) liefhebber van sexueele of vieze aardigheden of daarvan

afkeerig ? afkeerig.

74) gewoon veel of weinig te lezen ? ’t gelezene nauwkeurig

geordend, of onnauwkeurig en verward te ontbouden en weer

te geven ? veel en nauwkeurig lezen, geordend weergeven, citaten

uit vreemde talen.

75) geneigd zich te verdiepen in abstracte (theologiscbe of pbi-

losophiscbe) overpeinzingen ? af en toe abstracte overpeinzingen

over godsdienst als sociale factor en over staatsrecht.

76) ijverig verzamelaar (van natuur- of kunstvoorwerpen, oud-

heden, postzegels of iets anders) ? geen verzamelaar.

77) anarchist, socialist, spiritist, tbeosoof, vegetarier, geheelont-

bonder, aanhanger der natuurgeneeswijze, aanhanger der Kolle-

wijnsche spelling? — ? “-
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78) liefhebber van sport (wandelen, fietsen, schaatsenrijden,

kegeien, biljarten, jagen enz.)? alleen zijn avondwandelingen ver-

meld gevonden.

79) liefhebber van intellectueele spelen (schaken, dammen, do-

mineeren, whisten, patience enz.) ? misschien uit de tegenstellmg met

de volgende vraag,

80) liefhebber van hazardspel (roulette, ecarte enz., wedden-

schappen bij wedrennen), ook om grof geld ? edicten tegen dobbelen^

met fulmineeren tegen de moreele zijde van het spel

81) nauwkeurig op de hoogte van familierelaties en vermogens-

omstandigheden van bekenden? uit hoofde van zljn ambt reeds

op de hoogte.

82) complimenteus, gewoon beleefd of nurksch. Hoogstens ge-

ivoon beleefd.

83) distrait (dikwijls met gedachten elders ;
zitten te soezen) of

altijd wakker (met geheele persoonlijkheid bij ’t werk of gesprek

van het oogenblik) ? niet distrait.

84) netjes (op kleeding, omgeving enz., niets laten rondslingeren,

gelijkmatig en zorgvuldig handschrift), of slordig? netjes.

85) accuraat (nauwkeurig op tijd komen op bureau werk, school

enz. een opgelegde of op zich genomen taak op tijd afleveren) of

niet? Accuraat; punctualiteit in zaken e.d.

86) in spreken gewichtig en deftig, zakelijk, gemoedelijk,

ironisch, of gewoon er maar op los te praten? zakelijk en

sarcastisch.

87) in toon van spreken lijzig en zeurderig of schreeuwend,

of gelijkmatig kabbelend, of kort afbijtend ? kort afbijtend.

88) iemand die veel, weinig of nooit lacht? — ook of bij voor-

keur om eigen geestigheden? inemfg lachen.

89) in ziekte moedig of angstig, geduldig of ongeduldig, geneigd

spoedig medische hulp te zoeken of niet? moedig bij ziekte, zie'

laatste beleg van Batavia, zie Bontius.

90) lijdende of geleden hebbende aan psychische afwijkingen

(manie, melancholic, acute haiiucinatorische verwardheid, chronische

paranoia, dementia paralytica, idiotic, irabecilliteit, hysteric, neu~
rasthenie, epilepsie, hypochondrie, phobieen, manieto, obsessie enz.)?

geen aanwijzlngen voor te vinden, zijn wantrouwen blijkt steeds

gemotiveerd.
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Opgave der correlatiecijfers.

.Vraag Phlegmatici Gepassioneerden Sanguinici

1 81-56 34-41

2 99 - 56 76 - 56 91-56

3 81-48
4 2-19 12-19

5 81 - 44 57 - 39 81-44

6 68-41 64-41

7 75-45 43-44

8 66-47 72-47

9

10 73- 41 koel, 62-S8 heftig 36-46 heftig

11 72-45 S8-22 65-48

12 48 - 26 kritiek

10-25 geen id.

13 38-15

14 88 - 78 verdr. 33 - 12 intoler.

15 46-23 26-23 kaim

47-35 vroolijk

1-5 zwaarmoed.

16 57-44 luchthartig

13-31 zwaartiilend.

17

18 29-9

*) Toeiicliting van het begrip correlatiecijfer. Bij het statistisch onder-

zoek kan men voor elke willekeurige eigenschap bepalen in hoeveel

% van alie gevalien tezamen deze eigenschap voorkomt Evenzoo

kan men men de freqnentie dezer eigenschap voor elk der groepen van

het schema van Heymans afzonderlijk yoorstellen. Isdezeiaatstefre-

quentiebelangrijk grooter dan die voor de volledige groepen te zamen, dan

spreekt men vaneen positieve correlatie van bedoelde eigenschap voor die

eene groep. Is de freqnentie van de eigenschap voor de onderzochte groep

belangrijk lager dan voor het totaal van alle groepen gebleken was, dan

is de correlatie negatief. In de kolommen geeft het eerste cijfer de fre-

quentie voor de betrokken groep, het tweede cijfer geeft de freqnentie

voor alle groepen te zamen. De voor Coen nietpassendecorrelatiecijfers

zijn vet gedrukt.
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Vraag Phlegmatici

19

20

21

22 24 -5

23

24

25

26 86 - 57

27 69 - 42 verst.

50 - 52 bevatt.

28 61 - 42

29 72 - 60

30 68 - 57

31 83-59

32

33 17-10 wisk.

34 36 - 40

35

36 16-21

37

38

39

40 66 - 52

41

42

43 14-11

44 30 - 45

45

46 2 -8

47 27 - 40 bluff,

48 9-27

Gepassioneerden

14-5 ontoegank.

V. nieuw inz

24-22 niet bevatt.

52-39

48-33

52-33

48-30

10-11

5-21

24 - 19 zelfcrit.

Sanguinici

63-52 bevatt.

43-412 verstand.

50-42

81-60

67-57

62-59

22-18 muziek

18-13 talen

17 - 10 wisk.

15-8 teekenen

45-40 geestig

32-19

63 - 52

63-60

48-45

6-8

19-32 geen zelfcrit.

22-27
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Vraag „ Fhlegmatici '

,

Gepassioneerden Sangmnici

50 54-48

51 '.67-42 zuinig 53-45 royaal

52 63 - 51 vrijlaten 43 - 15 heerschz. 34 - 23 vrlje opvoed.

23-25 heersciizuclit

53

54 19-12

55 74-69 67-60 58-69

56 22-20

57 6-6
58

59 38-23

60 79-64

61 24-23

62 59-67

63 85-57 54-57

64 91-77 24-23 79-77

65 48-30

66

67

68

69

70 55-44 53-44

71

72 67-43

73

74 54 - 46 38 - 29 47-46

46 - 40 geordend onth.

75 Ook abstrac- 24-13 belangst.

ties voor realia

14-12 niet afk.

van abstracties

76

77 :

78 5-18 55-45

79 36-31

80 16-11
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Vra^ Phlegmatici Gepassioneerden Sanguinici

81

82

57-43

83 16 - 30

84

19-12

85 87-58

86

87

88

89

90

57-31

geduld 57 - 39 14-9 onged.

system, zin 76 - 25 24-17

nauv/k. weergave 56 - 40

ongunsdg oordeel

33 - 25 methodisch

over personen 10-15

19-28 zaken

*
* *

Zooals uit bovenstaande kolommen blijkt, vinden wij bij

Coen verschillende eigenschappen die zeer goed passen in

het kader der correlaties welke de groep der phlegmatici

vertoont. Er zijn slechts enkele afwijkende gegevens, zoo b.v.

vraag 49, de eerzucht waarvan hier sprake is, vertoont een

duidelijk negatieve correlatie met de groep der phlegmatici.

Coen was daarentegen ongetwijfeld een eerzuchtig man.
Deze schijnbare tegenspraak kan verklaarbaar worden als

wij‘ aannemen dat Coen inderdaad niet tot de uiterste

groep der niet-emotioneelen behoorde, iets wat ons reeds

is gebieken uit het voorgaande.

Hulpvaardig is Coen verscheidene malen en in verschil-

lend opzicht gebieken. Ook dit kan wijzen op een zekere

emotionaliteit, maar ook een meer dan gewone activiteit

kan daartoe meehelpen.

Verdraagzaamheid vertoont een positieve correlatie voor
deze groep, terwijl het zeker geen op den voorgrond tredende
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eigenschap van Goen was. Men moet hierbij bedenken dat

een zekere emotionaliteit bij dit complex van eigenschappen

de verdraagzaamheid zeker niet grooter zal maken. Boven-
dien is een toestand waarin men voortdurend naar alle

kanten te weer moet staan, met gevaar voor eigen leven,

ook niet geschikt om eigenschappen als verdraagzaamheid
aan te wakkeren.
Vraag 22. Goen was betrekkelijk vaak op reis, maar dit

blijkt eigenlijk steeds meer noodzaak dan vrije keuze ge-

weest te zijn. Tijdens zijn verblijf in Holland laat hij zich

meer kennen als iemand die hokvast is.

Daarnaast komen een paar eigenschappen te voorschijn,

die niet direkt in de vragenlijst tot uiting komen, maar
een duidelijke positieve correlatie vertoonen met deze

groep : vooral het systematische in den opzet en de metho-
dische zorgvuldigheid die zijn geheele heheer kenmerken
zijn in dit opzicht belangrijk (corr. 76/25). Ook voor

geduld, en dat had Goen in mime mate waar het de ver-

wezenlijking van zijn plannen gold, is een sterk positieve

correlatie (57/39).

Vergelijken we nu de karaktereigenschappen van Goen
met de correlates der gepassioneerden A. E. S.

Ook hier vinden wij geen groote correlatie voor eerzucht.

Merkwaardig genoeg schijnt een groote emotionaliteit even-

min als een zeer geringe gevoeligheid gunstig te zijn voor

de ontwikkeling van deze eigenschap.

Verschillende correlates (vragen 10, 11, 14, 27, 32, 44, 83)

en wel juist die welker aanwezigheid op een groote

mate van emotionaliteit wijzen, ontbreken bij het uit-

eenzetten van Goen’s eigenschappen. Het betreft „groote

heftigheid in gesprek, bevattelijkheid, groote neiging voor

tafelgenot, grootere verstrooidheid”. Ter illustratie hiervan

wil ik de ontvangst weergeven van schipper Bontekoe

door Goen, zooals dit in De Haan’s Oud Batavia te vin-

den is:

„Willem IJsbrantsz Bontekoe was Goen’s stadgenoot en

„stond hem dus na, want evenals voor elk Hollander was
„ook voor Goen zijne vaderstad het eigenste vaderland.
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„Misschien is niets hem in zijn leven zoo hard gevallen,

„als dat hij in 1616 te Jacatra het schip »De Eendracht”

„moest aanhalen, een Hoornsch schip, door Hoornsche reo-

rders uitgerust, dat onder den Hoornschen schipper Willem

„Gornelis Schouten kaap Hoorn had ontdekt. Bontekoe dan

„zeilt einde 1618 uit Texel, vliegt met zijn schip in de lucht

„en komt na veel uitgestane ellende te Jacatra. Wij geven

rhem hier het woord.

rQuamen ’s morghens voor de stadt van Batavia. Het volck

„van onse kennisse op de schepen hadden ons al van de

rindiaansche kleeren bijgheset, soodat wij al in den dos

„waren eer wij in de stad quamen. Wij gingen in de stadt,

„quamen voor ’t hof daar de generaal Jan Pietersz Koen
„van Hoorn sijn residentie hiel. Wij vraeghden de helle-

„baerdiers of sij wilden vraghen of wij eens bij de gene-

^raal mochten komen, hadden hem te spreecken. Sij liepen

„heen, quamen weer, werden binnen gelaten en quamen
„bij hem. Hij wiste van onse komste niet, maer ons bekent

^maeckende, heette ons wellekoom. Doen most het groote

rwoordt daer uit met ons, en seijden, Heer Generael, wij

rSijn op sulcken tijdt met het schip Nieu Hoorn uit Tessel

rgevaren en op sulcken tijdt ontrent de Straet Sunda geko-

„men op sulcken hooghte, daer hebben wij ’t ongeluck gehadt,

„dat ons schip in de brandtis geraeckten wegh gesprongen,

rCn verhaeldent hem al van stuck tot stuck, hoe en waer door
„dat het geschiedt was, wat volck dat wij verloren hadden
„en dat ick self met het schip opgevloghen was, doch door
rGodts ghenade met noch een jonghman ghesalveert, en
rben tot heden toe bewaert, de Heer sij ghelooft. De Ge-
rUerael dit hoorende seyde : Wat helpt het, dat is een groot

rOngheluck. Ten laetsten seyde hij
: Jonghen brenght mij de

rgouden kop hier. Hij liet daer Spaensche wijn in schencken
„en seyde : Geluck, Schipper, ick brengh u eens

;
ghij meught

„dencken dat u leven verlooren is geweest en dat hetu van God
„almachtigh wederis geschoncken ; blijft hier en eet aen mijn
„tafel, want ick ben van meningh te nacht te vertrecken naer
„Bantam, naede schepen om eenighe ordre te stellen. Blijft hier

„soo langh tot dat ick u ontbiede of dat ick hier weder
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„kGom. Doe brocht hij ’t den koopman oock eens, hadden
„noch verscheijden discoersen. Eijndelijck vertrock hij en
„wij bleven daer en aten aen sijn tafel de tijt van acht

„daghen”.

„We zien die twee daar in bet oude fort, (vervoigt De
„Haan) den schipper in zijn geleende bonte kabaai, inwen-
„dig benauwd, maar zich schrap zettend, Coen, den schralen

„man van weinig woorden, met sombere oogen hem peilend

„ ..... en eindelijk hem toedrinkend en over den roemer
„hem uithoorend omtrent het laatste nieuws uit zijne vader-

„stad aan de Zuiderzee”.

AJ ontbreken echter bij Coen verschillende correlaties der

gepassioneerden, andere correlaties van dezelfde groep,

zijn er daarentegen wel. (Vragen 13, 18, 52, 59, 61, 65, 81.)

Coen, is inderdaad meer achterdochtig, moeilijker te ver-

zoenen, minder geneigd om ieder zijn vrijheid te laten, meer
patriot, meer gesloten, sterker godsdienstig, sterker tegen

hazardspelen gekant, dan uit de correlaties der phlegmatici

zou blijken. Hier is ook de emotionaliteit wel weer de

belangrijkste oorzakelijke factor. Alleen is er misschien

een restrictie te maken voor de neiging om ieder zijn

vrijheid te laten. Practisch kon dat in die omstandig-

heden waarin Coen te regeeren had, niet. Of zijn karakter

alleen hem tot die beperkingen zou gedreven hebben

is misschien te betwijfelen, want verscheidene malen heeft

hij zich als een overtuigd vrijhandelaar doen kennen, ter-

wijl dit allerminst in den smaak der Heeren XVII kon
vallen. Ook aan de „vrijburgers” wilde hij een vrij groote

mate van bewegingsvrijheid geven, al erkende hij later

weer dat het uiterst moeilijk was, omdat de practijk uit-

wees dat er zulke sterk asociale elementen onder waren,

dat en de bevolking en de Compagnie er nadeel van on-

dervonden.

Voor zoover voor beide groepen, phlegmatici en gepas-

sioneerden, correlaties aangegeven zijn, schijnen die van
de phlegmatici het beste bij den aard van Coen te passen:

vragen 2, 5, 31, 44, 64, 85,) steeds ijverig werkzaam, flink

aanpakken, zelfstandigheid, ongevoeligheid voor tafelgenot,
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betrouwbaarheid, accuratesse. A1 deze eigenschappen bezat

Coen in sterke mate.

Wij dienen er ons natuurlijk rekenschap van te geven

dat, zooals Heijmans ook nadrukkelijk aangeeft, die groepen

geleidelijk in elkaar overgaan. Wat wij feitelijk zien, zijn

niet de grondeigenschappen zelf, maar hare uitingen. Daar-

bij is het dan nog zoo dat die uitingen niet telkens door

slechts een dier grondeigenschappen veroorzaakt worden,

maar dat de aanwezigheid van de eene eigenschap de

uitingen die door een andere veroorzaakt worden, belangrijk

kan beinvioeden. Een secundaire functie kan door een te-

gelijk aanwezige emotionaliteit uitingen veroorzaken welke

vrij dicht iiggen bij die welke berusten op een primaire

functie, als deze gedempt wordt door een zeer geringe

emotionaliteit. Zoodoende kan men, bij ongeveer gelijk-

blijvende activiteit, zich voorstellen dat sommige sanguinici

P.A.nE, betrekkelijk dicht bij sommige gepassioneerden S.A.E,

komen te staan.

Wij hebben reeds gezien dat, indien Coen tot een der

groepen met primaire functie zou behooren, dit de groep

der sanguinici zou zijn. Erg waarschijnlijk is dit niet, zooals

reeds gezegd, maar ten overvloede heb ik toch ook de
correlatiecijfers voor deze groep nagegaan. Het resultaat was
duidelijk negatief. Van de 44 opgegeven correlatiecijfers zijn

er 29, dus 2/3, die in het geheel niet op Coen van toepassing

kunnen zijn, en vrijwel al deze eigenschappen of uitingen

berusten juist op de aanwezigheid der primaire functie bij

de sanguinici. Een uitvoerige bespreking hiervan kan hier

wegblijven, want het worden dan slechts herhalingen van
wat wij reeds zagen.

Als slot van dit deel van het onderzoek kunnen wij dus
weer de volgende uitspraak geven: Coen staat tusschen de
groep der phlegmatici en die der gepassioneerden in. Hij is

iets meer emotioneel dan wij van den zuiveren phlegma-
ticus zouden verwachten, daarentegen is zijn emotionaliteit

zoo weinig op den voorgrond tredend, dat hij dichter bij

den pool der phlegmatici blijft staan dan bij dien der
gepassioneerden.
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Het Gonstitutietype.

Tegenwoordig hebben oagetwijfeld reeds vele niet-medici

kennis gemaakt met de tbeorieen van E. Kretschmer, zooclat

het wel niet direkt noodig zal zijn deze bier uitvoerig te

bespreken. Aan den anderen kant meen ik dat voor vele

lezers een korte verklaring van enkele bier gebruikte termen
welkom zal zijn.

Het is door de bestudeering van de zielszieken in de
laatste decennien wel duidelijk geworden dat er een door-

loopende reeks is die alle qualiteiten van menschelijken geest

verbindt, zoowel de geniale als de normale en de zieke. Er
is nergens een streepje te vinden waarvan links de zieken

en rechts de gezonden zouden staan, evenmin als in het

zonnespectrum de kleuren scherp van elkaar gescheiden

zijn. Bovendien vinden wij bij de zieke geesten slechts de
uitingen van de normale geesten weer, maar vertrokken,^

vergroot tot beiachelijke of tragische properties. Het is dan
ook begrijpelijk en goed gefundeerd, wanneer Kretschmer

zegt dat de bestudeering van de zielsziekten als ’t ware de

microscopie van den menschelijken geest is.

Men kan wel zeggen, dat, zeer globaal gesproken natuur-

lijk, er twee duidelijk onderscheiden groepen van geestes-

ziekten zijn. De eene noemt men de groep der schizophrenie

en aanverwante ziekten, de andere is de groep der cyclische

psychosen. Het is hier zeker niet de plaats om op details

in te gaan, maar — op gevaar af van heel erg te schema-
tiseeren — zal ik trachten de hoofdlijnen van die ziekte-

beelden aan te geven.

De schizophrene patient zit star en zwijgend voor zich

uit te staren, schijnbaar zonder contact met al wat er om
hem been gebeurt. Voor zoover hij nog van anderen notitie

neemt, geschiedt dit met een somberen argwaan. Dagen
lang kan hij in dezelfde ongemakkelijke houding blijven

liggen, zich om slaap, eten noch drinken, noch om eeni-

ge behoefte bekommerend. Als hij spreekt zijn het voor
ons woorden zonder zin aan elkaar geschakeld, louter

ongerijmdheden, waar we den oorsprong zelfs niet van
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kunnen vermoeden. Onbeheerschte driftbuien, vaak met
heftigen angst gepaard, komen zonder voor ons merkbare
aanleiding soms plots opsteken en vaak vergrijpt de onge-

lukkige zich dan aan zichzelf of aan anderen. Het ziekte-

beeld vertoont wel meer of minder lange tusschenpoozen,

waarin de toestand niet verergert, maar bijna steeds wordt
de persoonlijkheid hoe langer hoe verder afgebroken. Ver-

stands- en gevoelsleven houden hierbij geen gelijken tred

;

dit vervreemden van zichzelf, het zich niet meet kunnen
plaatsen in de gewone omgeving, die eigenaardige splijting

(schizo) heeft den naam der ziekte bepaald.

Geheel anders is het beeld van de cyclische zielsziekte.

Deze heeft haar naam te danken aan het afwisselende

karakter der buien welke haar kenmerken. In de eene

periode is de patient manisch, d.w.z. overdreven vroolijk,

beweeglijk, druk. Hij wil en kan ailes, moeilijkheden zijn er

niet, bijzonder succes kan niet uitblijven. Hij is lichtgeraakt,

maar terwijl hij dit nog heftig zegt, komt er een lach ; van
den hak op den tak springend, kan hij urenlang zijn uitbun-

digheid hot vieren. Na genezing komt een korter of langer

periode van normaal zijn, dan treedt om een of andere

kleinigheid weer een verstoring van het evenwicht op, nu
naar den anderen kant De man voelt zich diep ongelukkig,

weent en zucht, klaagt handenwringend over zijn lot, voelt

zich in dit en in elk ander leven veroordeeld, begrijpt volstrekt

de wanverhouding niet die er is tusschen de oorzaak en de
heftigheid van zijne aandoeningen. Ook hiervan geneest de
patient, soms voor goed. Zulk een melancholische phase
behoeft de manische niet te volgen, maar zeer vaak is het

verband van de twee bij den zelfden zieke aan te toonen.

Kretschmer vond nu dat ruim 2/3 van zijn schizophrenen,

lange slanke menschen waren, met weinig vet, smalle borst,

slappe ineengedoken bonding (asthenici)
;
of lange, grof

gespierde, stramme menschen (athletic!), te samen de groep
der leptosomen. De gelaatsomtrek van voren gezien is

meestal driehoekig of ovaal, het zijdelingsche profiel recht

omlaagvallend, of door het wegzakken van de kin, een
z.g. hoekprofiel
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Bij zijn cydische patienten vond Kretschmer zulke typen

zeer zelden; daar waren 2/3 der patienten menschen met
korte gedrongen figuren, breede borst, korten nek, goed
ontwikkelde vetlaag, korte breede handen, ronden kop. De
gelaatsomtrek van voren gezien is rond, schildvormig of

vijfhoekig, het zijdelingsche profiel weinig opvallend. Der-

gelijke gestalten noemt men de pyknici.

Wij zagen reeds dat men de zielsziekten kan beschouwen
als— buitensporig overdreven — complexen van menschelijke

eigenschappen. Deze complexen, tot normale verhoudingen
teruggebracht, zijn ook bij de gezonden terug te vinden.

Ook hier vindt Kretschmer twee groote groepen, die onder-

ling duidelijk verschillen, maar beide volkomen normaal
en gelijkwaardig zijn. De eene noemt hij schizothym, de

andere cyclothym. Het nader lichamelijk onderzoek van deze

normale menschen toonde aan dat bij hen die een schizo-

thym karakter hadden, de leptosome lichaamsvorm het

meeste voorkwam, en bij de menschen met cyclothym
karakter, de pyknische gestalte.

Een enkelen keer was de zaak gekruist, zoodat iemand
met een cyclothym karakter bv. een leptosome lichaams-

bouw had, maar dit is zeldzaam en berust op bijzonderhe-

den bij de overerving der eigenschappen. Ook bij geniale

menschen— met uiteraard sprekende, dus gemakkelijker

te bestudeeren karakters — heeft Kretschmer dit onderzocht.

Op de groep der dysplastici behoef ik hier niet nader
in te gaan. Kretschmer zelf ziet zeer goed in dat zijn werk
nog niet voltooid is, maar slechts een basis geeft om ver-

der op te bouwen, zoodat wellicht later aanvulling van het

aantal typen noodig kan blijken. Wij moeten het echter

hierbij laten, en den belangsteUenden lezer verwijzen naar
de werken van Kretschmer, Hoffman e.a.

Willen wij, zooals de opzet was, behalve het karakter en
het temperament van Coen ook zijn constitutietype bestu-

deeren, dan hebben we niet genoeg aan de documenten
die ons uit zijn tijd zijn overgebleven. We dienen dan ook
een zeker aantal gegevens te verzamelen over zijn lichaams-
bouw in het algemeen. Daarbij zal het natuurlijk ook niet

T.B,G. 73 3
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onverschillig zijn welke gegevens wij daarover vinden

kunnen, want in dit opzicht is lang niet elk detail evenveel

waard als een ander. Een groot nadeel is dat het skelet van

Coen niet teruggevonden is, zoodat het uiterlijk en de afme-

tingen der beenderen ons geen gegevens kunnen verschaffen.

We kunnen ons van den lichaamsvorm van Coen dus

alleen een voorstelling vormen met de hulp van de por-

tretten die zijn overgebleven. Gelukkig zijn er een aantal

dergelijke beeltenissen, welke voor dit onderzoek voldoende

betrouwbare gegevens schijnen aan te brengen.

In de Iconographia Batava van E. Moes vind ik de

volgende opgave (deel I, pag. 186, nr. 1613) :

1) door P. Moreelse, Museum Boymans te Rotterdam, ver-

brand in 1864.

2) door onbekende. Museum te Hoorn.

3) door onbekende, Paleis Batavia.

4) door onbekende, Verkleinde copie, paleis te Buitenzorg.

5) door onbekende, Verkleinde copie, ministerie van Ko-
lonien. Den Haag.

6) door onbekende, Verkleinde copie, Rijksmuseumte Am-
sterdam.

7) door onbekende. In de XVIIe eeuw bij den gouverneur

op het kasteel Nassau te Banda Neira.

(Valentijn).

8) hiervan is enkel de opgave dat het verkocht is gewor-

den achtereenvolgens op 8 April 1879,

op 7 April 1883, en op 19 December
1887.

Van de beeltenissen onder 1 en 8 genoemd beb ik geen
verdere gegevens.

De beeltenis nr. 2 is de meest bekende. Er is kort geleden

een uitstekende copie van gemaakt voor het Museum te

Batavia, waarvan ik door de hulp van den heer LeRoux,
conservator, een foto kreeg. Een goede reproductie is van
het origineel te vinden in het eerste deel van de „Beschei-

den” van prof. Colenbrander en in de luxe uitgave vanDe
Haan’s Oud Batavia. Deze laatste is hier gereproduceerd dank
zij de medewerking van den bibliothecaris, den heer Gediking.
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:

De portretten 3 en 4 kon ik bekijken en fotografeeren

dank zij de toestemming van den heer G. A. de Stoppelaar,

wnd. intendant van het Huis van den Gouverneur-Generaal.

Het portret te Buitenzorg is vrij klein;hetis een copie, door

niet al te vaardige hand geschilderd. In verband met dit

onderzoek kritisch bekeken, is het veel minder belangrijk

dan de andere portretten, ook al vertoont het in hoofdzaak

dezelfde karakteristieken.

Het portret in het paleis te Batavia is een oud portret,

op paneel geschilderd. De achtergrond is zwart, de kleeding

zwart fluweel met goudbrocaat. Door den ouderdom van

het stuk is het in zijn lichte gedeelten verdonkerd, zoodat

het geheel zeer moeilijk te reproduceeren is. Dit stuk is

echter wel mooi.

De schilder heeft de eigenaardige gelaatsuitdrukking van

Coen, een mengsel van stugheid en in zichzelf gekeerd zijn,

met een wantrouwende nieuwsgierigheid in den diepen blik,

bijzonder weten te versterken door de somberheid van het

geheele doek. Ik heb dit het meest suggestieve portret ge-

vonden. Juist dit gelaat weerspiegelt naar mijn meening op
verrassende wijze hetgeen uit Coen’s daden en geschriften

blijkt; het overheerscht zijn van het heele zieleleven door

een groote gedachte, terwijl er toch in die ziel ook krachtige

spanningen heerschen. Maar, dit alles heb ik in het beeld

gezien na het bewerken van Coen’s geschriften. Het gevaar

voor het „inleggen” van mijn conclusies daaruit, vooral in

deze waarneming, heb ik gemeend te ontwijken door deze

portretten slechts te gebruiken voor het nagaan van de

anatomische details, zonder ze dus als het ware, „psycho-

logisch” te bekijken. Dit kon zeer gemakkelijk, omdat de

indrukken die ik uit de portretten kreeg, nergens het beeld

van Coen dat ik mij uit de geschiedenis en zijn geschriften

gevormd had, tegenspraken, of zelfs maar in belangrijke

mate zochten te wijzigen.

Van nr 6 kreeg ik door de tusschenkomst van prof. G.C.

Heringa een uitstekende reproductie.

Ook uit het boek van Valentijn heb ik de beeltenis van
Coen, tezamen met nog twee andere portretten, die iets
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verder ter sprake komen, overgenomen, dank zij de hulp

van den heer J. Schouten.

Het is alles bij elkaar genomen, nog zeer gunstig dat er

verschillende beeltenissen zijn. In de eerste plaats stellen

zij Coen voor op verschillende tijdstippen in zijn leven,

weliswaar op korten afstand van elkaar liggend, maar het

verschil in leeftijd spreekt er toch duidelijk uit. Het is

begrijpelijk dat het verblijf in de tropen den Europeaan

toen nog meer dan nu, sneller doet verouderen dan in zijn

eigen land het geval zou zijn. Overigens is het een welkome
aanvulling van de gegevens, dat we den invloed van den

leeftijd op die wijze nog eenigszins kunnen schatten.

In de tweede plaats zijn die portretten zeer waarschijnlijk

niet door denzelfden schilder geraaakt. Zoodoende kunnen
wij er ons van overtuigen of de schilder in een bepaald

geval zijn object natuurgetrouw heeft weergegeven, dan wel

of hij het, om artistieke redenen of uit eerbied voor den af

te beelden persoon, meer of minder heeft willen „mooi
maken”. Dit is voor ons onderzoek natuurlijk van het

grootste belang. Als de kunstenaar alleen bezorgd is om
de natuur te volgen, dan zal hij, mits over een voldoende
techniek beschikkende, anatomisch juist teekenen of schil-

deren en ons daarmede waardevol materiaal bezorgen. In

het tegenovergestelde geval zal de schilder, waar dat naar
zijn meening noodig of gewenscht is, bepaalde anatomische
details aandikken of wegmoffelen, tot het object den uiter-

aard persoonlijken schoonheidsmaatstaf van den schilder

voldoende heeft benaderd. Zulke subjectieve gewrochten,

die vaak zeer indrukwekkend en voor den kunstliefhebber

van groote waarde kunnen zijn, hebben voor het doel dat

wij ons gesteld hebben practisch geen waarde. Of het zou
moeten zijn dat men in dergelijke, laten wij maar zeggen
artistieke reproducties sommige sprekende trekken toch
terugvindt. Kretschmer zegt ergens, en niet geheel ten on-
rechte, dat de natuur haar trekken vaak zoo sprekend
maakt en zoo diep ingrift, dat zij eenvoudig niet weg te

schilderen zijn! In zoo’n geval wordt het een argument a
fortiori

!
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In de derde plaats, maar daar komen wij lets later op
terug, hebben we in het boek van Valentijn behalve bet

portret van Coen, ook nog een reeks portretten van ver-

schillende gouverneurs-generaal, geteekend door M. Balen.

Wij kunnen bier aan bet werk van een der kunstenaars zien

of bij scbematiseerend ofwel natuurgetrouw afbeeldde.

Als men de aanwezige beeltenissen van Coen onderling

vergelijkt, dan vindt men sprekende bijzonderbeden in al

die afbeeldingen terug. Dit is een punt van groote waarde,

omdat dingen die door meer dan een menscb waargenomen
en afgebeeld zijn, wel zeer waarscbijnlijk ook in werkelijk-

beid zoo geweest zijn.

Het spreekt ecbter wel vanzelf dat zeer veel dingen die de

anatoom de moeite van bet opteekenen ruimscboots waard
zou vinden, niet in deze platen tot uitdrukking komen.
Zulke punten moeten noodgedwongen buiten bescbouwing
blijven, bv. de juiste bouw van den romp, de bebaring

ervan, welke beide door de kleeding verborgen zijn. Ook
de lengte van de beenen ten opzicbte van de rest van bet

licbaam is niet te zien, omdat de beeltenissen beperkt zijn tot

bet bovenlicbaam. Voorts ontbrekennatuurlijk alle gegevens

omtrent de verscbillende klieren en inwendige organen.

Van betgeen dan nog wel aan de afbeeldingen valt waar te

nemen, moet dan nog vermeld worden dat er slecbts sprake

kan zijn van een min of meer ruwe scbatting. Het is natuurUjk

uitgesloten dat met een redelijke kans op nauwkeurigbeid,

maten aan dergelijke portretten op te nemen zouden zijn.

Van Coen’s tijdgenooten krijgen wij over bem slecbts wei-

nige, sporadiscbe gegevens. In bet verslag dat Bontiusdoet

van bet overlijden van Coen, vinden wij nog enkele gege-

vens: „Erat amplissimi bujus viri statura .... enim
„longa, ac erecta cervice, alis seu scapulis prominentibus

„Complexione ex melancholica, pituitosa, oportunissima ad
„pbtisin et catarrbum suffocantem, quo etiam mortuus est”.

Valentijn bescbrijft Coen’s uiterlijk als volgt: „Hij was
scbraal van Ucbaam en zoo de beer VeUus zegt, van een

meer dan gewone lengte, bleek van verwe, mager van aan-

gezicbt en wiens oogen diep in zijn boofd stonden”.
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Gebruik makende van de gegevens welke de zooeven

genoemde schrijvers en de beeltenissen mij verschaften, heb ik,

zooals reeds vermeld, voor zoover mogelijk, het uitgebreide

constitutieschema van Kretschmer voor Coen ingevuld.

Dit samenvattende, krijgen wij volgende schets van Coen’s

lichaamsbouw.

Jan Pietersz Coen was vrij groot van gestalte, slank en

mager gebouwd, schraal van lichaam, zooals Valentijn zegt,

rechtop en star van bonding. Zijn beenderenstelsel schijnt

middelmatig ontwikkeld : wat we van de polsen te zien

krijgen toont betrekkelijk smalle gewrichten. Van de spieren

is weinig te zien, de vetlaag is in elk geval slechts zwak
ontwikkeld. Het hoofd maakt ten opzichte van de rest

van het lichaam den indruk van gewone of iets meer

dan gewone grootte, het wordt geheel vrij gedragen: de

hooge geplooide kraag maakt niet den indruk den drager

te hinderen, zooals we dat bij middeleeuwsche portretten

zoo vaak zien. Dat de hals, die op de portretten lang schijnt,

dit ook werkelijk was, wordt ons door Bontius bevestigd,

deze spreekt immers van een lange en rechtop staande

hals, longa et erecta cervice.

Ook de armen zijn op de portretten lang en mager weer-

gegeven, de handen goed verzorgd, vrij groot, lang en breed,

vast en beenig, de vingers loopen spits toe. De schouders

zijn middelmatig breed, ietwat hangend van lijn, de schou-

derbladen uitstaande (Bontius). De borstkast nadert veeleer

den phtisischen dan den emphysemateusen vorm, terwiji

ook deze waarneming reeds door Coen’s voortreffelijken

lijfarts Bontius vastgelegd is.

De beoordeeling van denbuikis veelmoeilijker. Tochlaat
de schilderij uit het museum van Hoorn misschien iets van
een hangbuik vermoeden; want dat de vorm van den buik
in dit portret alleen zou berusten op de bijzondere kleeding
van die dagen, lijkt mij niet waarschijnlijk. Op de andere re-

producties is dit weliswaar minder duidelijk, maarwij dienen
niet te vergeten datdie Coen voorstellen opjongerenleeftijd.

Over wervelzuil, beenen en voeten weten wij niets. Het
bekken maakt op alle beeltenissen den indruk breed te zijn,
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maar juist bij dit onderdeel wordt de waarneming van den
vorm het sterkst door de kleeding bemoeilijkt.

Het gelaat is in verhouding tot het hoofd groot, hoogen
smal. Het is beenig met straffe trekken, mager, hoekig en

scherp gesneden, bleek van verwe, naar Valentijn onsmee-
deelt, terwijl in de schilderij van het museum te Hoorn,

die Coen zooals wij weten op lateren leeftijd afbeeldt, op
het gelaat een eenigszins vlekkerige roodheid, van uitgezette

haarvaatjes te zien is. De oogen zijn hier bruin, vrij klein

en liggen diep in de kassen weggezonken. De harde jaren

hebben blijkbaar hun sporen in het gelaat gegrift, want op
de beeltenis uit het Rijksmuseum te Amsterdam, blijkbaar

een portret uit den jongeren tijd van Coen, zijn de oogen

naar verhouding grooter, zij liggen niet zoo diep, het gelaat

heeft zoodoende een helderder uitdrukking.

De neus is groot en lang, het neusbeen vrij smal, de

neusrug lets gebogen. De neuspunt is, vooral in de latere

afbeeldingen, niet spits. Het geheel is sterk omlijnd, de neus-

wortel ook scherp geteekend. De mond is niet zeer breed,

krachtig geteekend. De lippen zijn dun, vast gesloten, de

bovenlip is krachtig, maar niet overmatig ontwikkeld. Diepe

groeven loopen tusschen neus en wangen.

De jukbeenderen zijn flink ontwikkeld, lets vooruitsprin-

gend zelfs ; de onderkaak is groot, vrij breed, sterk gebogen,

grof. Zij komt in een woord sterk uit in het geheel. Ook
de kin zelf is sprekend en krachtig gevormd.

De ooren zijn groot, vlak, niet vergroeid, eerder nog iets

van het hoofd af staande.

Het voorhoofd is hoog en steil oploopend, maar niet breed

het is hoekig en krachtig omlijnd. De bovenwenkbrauw-
boog schijnt goed ontwikkeld, de glabella eerder smal.

Wat het profiel betreft, alle beeltenissen zijn drie-kwart

gedraaid geteekend. Maar het gelaat is zoo sprekend, dat

men, zonder al te veel moeite en bedrog, zich kan voor-

stellen welken indruk het moet maken als het van terzijde

bekeken wordt: men krijgt dan den indruk van een dui-

delijk zich afteekenend, scherp, recht neervallend profiel.

De omtrek van het hoofd van voren beschouwd is bij het



jongste portret een vrij hoog, driehoekig ovaal, bij het

portret op lateren leeftijd, krijgen wij meer den indruk van

een staand ovaal. In elk geval, en hier komt het op aan

(Kretschmer), is die omtrek zeker niet rond, schildvormig

of vijfhoekig. De gelaatsvorm in het algemeen iszeerdui-

delijk van het masculine type en wat de uitdrukking be-

treft, het ziet er eerder te oud dan te jong uit.

Van den hersenschedel in verhouding tot de grootte en

den vorm van het hoofd, zien wij niet veel. Hij schijnt

van gemiddelde grootte en lengte, wel hoog en smal ; als

men wil is er misschien een lichte aanduiding van een

torenschedel-vorm.

Hetgeen wij van de huid zien, vertoont ze als weinig

doorschijnend, ruw, weinig elastisch, niet gespannen, eerder

grof, en zoo op het oog te oordeelen, middelmatig dik.

Van de huidvaten zien wij niet veel ; in het gelaat schijnen

zooals reeds opgemerkt is, enkele uitgezette haarvaatjes te

zien, maar aders of slagaders zijn niet afgebeeld ;
zij zullen

dan ook wel niet sterk op den voorgrond gekomen zijn.

De huid van de handen is erg bleek afgebeeld.

Het hoofdhaar is goed ontwikkeld, het is kort, glad, vast

op den schedel liggend. Bij de slapen komt de haargrens

iets naar voren, evenals boven en in het midden van het

voorhoofd. Daartusschen ligt, vrij hoog aan weerszijden

van de middellijn, een inkeping. Bij het portret van Coen
op ouderen leeftijd is dit wel iets duidehjker geworden
dan bij het jongere, maar van kaalheid is nog niets te be-

speuren. De wenkbrauwen zijn ook middelmatig ontwik-
keld, het kinbaardje is klein en dun, de bakkebaarden, die

op het jeugdiger portret te zien zijn, schijnen wel de natuur-

lijke grens van den haargroei aan te geven. De snor is

goed ontwikkeld, laat echter het middelste stuk van de
bovenlip vrij. De kleur van baard en snor is op de copie
van het stuk uit het museum van Hoorn rossig, het haar
donker, evenzoo in de beeltenis in het paleis Rijswijk.

Van ziekten hooren wij betrekkelijk weinig. Alleen gedu-
rende zijn vrij kort verblijf in Holland, tusschen de twee
perioden van zijn gouvemeur-generaalschap, voelde Coen
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zich in het gure klimaat voortdurend onwel, Voorts is be-

kend (Bontius) dat hij’ gestorven is aan een vrij acute

darmaandoening.

* ,

* *

Als wij na deze lange opsomming overwegen in welke
van Kretschmer’s groepen Coen thuis hoort, dan zien we
al dadelijk dat dit in de groep der leptosomen zijn meet.

Van den pyknischen lichaamsvorm heeft Coen in ’t geheel

niets en evenmin passen de eigenschappen van den dysplas-

tischen lichaamsbouw bij de voor ons liggende gegevens.

De moeilijkheden komen echter als wij nader wenschen
te bepalen of Coen door zijn lichaamsbouw behoorde tot

de asthenici of tot de athletici, welke beide te samen de

groep der leptosomen vormen. Dit is reeds a priori niet te

verwonderen, omdat, zooals Kretschmer zelf reeds aangeeft,

er lichaamsvormen zijn welke van beide groepen enkele

trekken vertoonen en daardoor zeer moeilijk en soms in

het geheel niet zuiver in te deelen zijn. Dus gemengde,

of als men wil, overgangsvormen.
De bleeke, vetarme huid, de smalle> langwerpige bouw

van het gelaat, de magere, scherp gesneden trekken, de

lange neus met de vrij korte kin van Coen wijzen in de

richting van den asthenischen lichaamsbouw.
Het vrij sterke beenderrelief (bovenwenkbrauwboog, juk-

beenderen, onderkaak), de vrij hooge en smalle schedel,

het recht afdalend zij-profiel van het gelaat pleiten meer
voor den athletischen bouw.

Bij de jeugdportretten is de omtrek van het gelaat, van
voren gezien, meer driehoekig (asthenische vorm), bij oudere

portretten wijst diezelfde omtrek als staand ovaal meer
in de richting van den athletischen vorm. Het hooge midden-
gedeelte van het gelaat en de steile hooge schedel komen
bij beide groepen voor.

De magere, schrale lichaamsbouw, de uitstaande schou-

derbladen, de smalle borst behooren bij het asthenische type.

De hangbuik en de groote bekkenbreedte tot een variant

van dezelfde groep. De hooge, rechtop gedragen kop op een
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vrijen hals, het spierrelief in het gelaat, de groote handen,

de oploopende lijn van de schouders (monnikskapspier)

wijzen meer op een athletischen bouw.

Ook hoofdhaar en baardgroei brengen ons niet verder.

De goede ontwikkeling van het korte gladde hoofdhaar,

met de geringe ontwikkeling daarbij van den baardgroei,

waarbij dan nog kin en bovenlip het sterkst behaard zij'n,

vertegenwoordigen slechts kenmerken die men zelden bij

pyknici aantreffen zal ; voor de onderscheiding van athle-

tici en asthenia zijn zij niet bruikbaar.

Wij dienen onze gevolgtrekkingen dus zoo te maken,

dat wij Coen wat betreft zijn lichaamsbouw moeten beschou-

wen als een type waarin asthenische, maar ongetwijfeld ook
athletische kenmerken naast elkaar vertegenwoordigd zijn.

Terloops heb ik er reeds op gewezen hoe nuttig het

voor deze onderzoekingen is, portretten van denzelfden

persoon te bezitten die op verschillende tijdstippen van zijn

leven gemaakt zijn. Immers wij mogen wel aannemen dat

op volwassen leeftijd de voor den lichaamsbouw karakteris-

tieke trekken het duidelijkst te voorschijn treden om dan ook
verder nagenoeg onveranderd te blijven bestaan. Maar het

is toch ookevenzeermogelijk — enzelfswaarschijnlijk — dat

gedurende het leven nog verschillende veranderingen op-

tredenin dat, geheel van eigenschappen, dat sommige details

duidelijker te voorschijn treden in een bepaalde periode,

andere daarentegen meer op den achtergrond geraken, welke
ter kenschetsing van het type noodig of nuttig kunnen zijn.

Zoo zien wij dat, merkwaardig genoeg, de jeugdportretten

meer in de richting van het asthenische type wijzen, ter-

wijl het oudste portret (museum te Hoorn), meer aan het

type van den athleticus doet denken. Een dergelijke evo-
lutie in het leven van den mensch behoort ook geenszins

tot de uitzonderingen. Men dient hierbij wel te bedenken
dat wij steeds uitsluitend het phenotype, den verschijnings-

vorm, waarnemen en ontleden, terwijl de samenstellende
erffactoren zich aan het nader onderzoek onttrekken. Juist

in dit opzicht moeten wij erkennen dat Coen geen geluk-
kig gekozen studie-object is, want van zijn ouders weten
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wij niets, en kinderen zijn er niet: er was slechts een doch-
tertje dat zeer jong gestorven is. Noch de ascendeerende
Boch de descendeerende lijn kunnen wij dus volgen om
gegevens omtrent de erffactoren te krijgen.

Hierboven heb ik reeds gewezen op bet belang van bet

herkennen van den persoonlijken invloed dien de kunste-

naar eventueel op zijn werk beeft laten gelden. Wij moe-
ten in elk geval weten of bij objectief weergeeft wat bij

ziet, dan wel onbewust en subjectief scbematiseert naar

een te veel of een te weinig van de eigenscbappen die bem
zelf aantrekken of afstooten.

Voor een van deze portretten kunnen wij dat gelukkig

met groote nauwkeurigbeid doen. In bet boek van Valen-

tijn vinden wij nl. behalve bet portret van Coen ook
verscbillende andere portretten van gouverneurs-generaal,

alle door denzelfden kunstenaar geteekend: M. Balen. Uit

deze reeks beb ik, bebalve bet portret van Coen, er nog
twee gezocbt die kennelijk den licbaamsbouw van bet

pykniscbe type voorstellen. Wij zien dan zeer fraai boe de
zooeven genoemde kunstenaar zeer natuurgetrouw zijn

objecten weergeeft. Tevens is merkwaardig boe Valentijn

met een enkel zinnetje bet verscbil te voorscbijn weet te

brengen tusscben den pykniscben licbaamsbouw en de cyclo-

thyme karaktereigenschappen dezer twee laatste gouver-

neurs eenerzijds en de eigenaardigheden van lichaam en
geest van Coen.

Bij Coen schrijft Valentijn
:
„Hij was schraal van lichaam

en zoo de beer Velius zegt, van een meer dan gewone
lengte, bleek van verwe, mager van aangezicht en wiens

oogen diep in zijn hoofd stonden. Een man van weinig

woorden, zeer ingetogen, die zijn voornemen zeer wel wist

te bedekken, gansch voor geen uiterlijke pracht van de

goeden bemind, van de quaden gevreest. .

”

Bij bet portret van Cornelis Speelman, vinden wij bet

volgende
: „Hij was van de langste niet, maar wat geset,

rond en frisch van wesen, scherp en redelijk kloek van
neus, loens van gesicht, hebbende fraai grijsachtig gekruld

hair met lange vlammen. ..
.”
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Van Outhoorn krij'gt het volgende bij’schrift: „Hij was
toen van een matige gestalte, redelijk lijvig, vrij snel van
gang, rustig en gezond, grijs en lang van hair, kloek van

wesen en van een seer minnelijken omgang met een ieder. ...”

Dit is wel een belangrijke steun voor de juistheid der

gevolgtrekkingen die we tot nu toe gemaakt hebben.

sit

% *

Er is zooals we hierboven gezien hebben, redelijkerwijze

niet meer aan te twijfelen, dat Coen tot de groep der lepto-

somen behoort, wat zijn lichaamsbouw betreft. AIs nu de

gevolgtrekking van Kretschmer, dat de correlatie tusschen

leptosoom lichaam en schizothym karakter zeer groot is,

inderdaad algemeene geldigheid heeft, dan kunnen wij rede-

lijkerwijze verwachten dat Coen’s temperament behoorde
tot de groep der schizothyme temperamenten.

Zeer in het algemeen geeft Kretschmer de volgende ka-

rakteristiek van de schizothyme karakters: schizothymen
zijn meestal „niet gezellig, stil, terughoudend, ernstig (zon-

der humor), eigenaardig. Kortom dit alles te zamen zit in

het begrip „autistisch”, hetwelk een der bijzonderste eigen-

schappen van het schizothyme geheel uitmaakt ; dit begrip

is wel niet geheel hetzelfde als ons begrip „eenzelvigheid”,

maar is er toch nauw aan verwant.

Lijnrecht hiertegenover staan de eigenschappen die het

cycloide temperament kenschetsen: „gezellig, goedhartig,

vriendelijk en gemoedelijk”.

Het behoeft na de uiteenzetting, die wij bij de bestudee-

ring van het schema van Heymans gezien hebben, wel
geen afzonderlijk betoog, om aan te toonen dat Coen
in hooge mate de eigenschappen van de eerste reeks ver-

toonde. Hij is de stille, sombere man die teruggetrokken
leeft, zijn menschen uitstekend kent zonder met hen mee
te voelen, geen gevoel voor humor toont, maar bijtend

sarcastisch kan zijn, groot in wil en daden, maar een-
zaam. Van de rondheid en de gezelligheid die de meest
prettige eigenschappen van de cycloiden vormen, bezit

Coen geen spoor.
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Het is wel een verdienste van Kretschmer dat hij

gewezen heeft op de moeilijkheden die er zijn bij de beoor-

deeling van het gevoel juist bij de groep der schizothymen.

Dit kan niet op enkel quantitatieve wijze bepaald worden.
Het is eigenlijk binnen die groep een overgang van sterk

uitgesproken overgevoeligheid op bijna alle gebieden van
het zieleleven, tot de uiterste graden van ongevoeligheid

voor alle dingen. Daarbij is het dan meestal zoo datnaast

elkaar in een ziel gebieden voorkomen waarin een groote

overgevoeligheid heerscht, terwijl daarnaast groote gebieden

van het geestesleven van alle gevoel verstoken schijnen.

Die eigenaardige tweespalt geeft vaak aanleiding tot de

innerlijke tragedien die wij bij deze groep van menschen
aantreffen.

Als wij dit bij Coen nagaan, dan kunnen wij wel zeggen

dat hij slechts weinig dergelijke overgevoelige plaatsen

bezat, maar er waren er. Zooals wij reeds zagen is de ware
haat die hij tegen de „onzedelijkheid”, of wat hij daarvoor
hield, koesterde, daar een sprekend voorbeeld van. Maar
zelfs buiten dit gebied van overgevoeligheid kunnen wij

Coen toch nog niet rekenen tot de menschen die over de

geheele linie ongevoelig zijn. Hij is niet wat men „stomp”
noemt, maar „koer. Wij vinden hier *) „een waas van een

aristocratische koelheid en afstand, een autistische beperking

van het vermogen tot voelen, tot een zeer beperkten kring

van uitgelezen menschen en dingen”. Wij zagen reeds dat

Coen eigenlijk geen persoonlijke vriendschap kent; steeds is

die vriendschap gekoppeld aan het werk, steeds weer moeten
wij wijzen op het zakelijke in den omgang van Coen met zijn

medemenschen ; de geschiedschrijvers vinden het de vermel-

ding waard dat Beng Kong, de kapitein chinees, zijn persoon-

lijke vriendschap genoot.

Zelf laat Coen zich zelden over zijn medewerkers uit en

als het gebeurt, dan is het niet omdat deze of gene ka-

raktereigenschap hem bijzonder welgevallig is, maar om

') De gedeelten die tusschen aanhalingsteekens staan zijn voor zoover

het tegendeel niet vermeld is, vrij vertaald uit Kretschmer’s boek Kor-

perbau und Charakter.
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hun objectieve kundigheden, bij den een zijn zeemanschap,

bij den ander zijn koopmanschap, welke zijn waardeering

bepalen. Als Coen er toe komt om karaktereigenschappen te

vermelden, dan is het bijna steeds omdat zij zijn afkeer

opwekken. Losbandigheid, onbezonnenheid, ontrouw, nei-

ging tot den drank blijken hem te prikkelen; het zijn aile

eigenschappen welke het welslagen van de taak die hij

zich gesteld heeft, bemoeilijken.

Schuchterheid is Coen echter vreemd. Wei is het voort-

durende wantrouwen waar hij in leeft, daar vermoedelijk het

correlaat van. Het blijkt wel uit Coen’s citaten dat hijzeer

belezen was. Wij hebben in zijn korte biographische schets

ook gezien dat hij verschillende talen kende, maar een

boekenvriend in den zin van iemand die het lastige leven

ontvlucht door zich in zijn boeken te verdiepen, kunnen
wij hem niet noemen. Natuurvriend nog veel minder. Het

is uiterst zelden dat hij over de hem omringende natuur

praat. Zoo vindt hij bij zijn bezoek aan Banda, dit „zoo

schoon een boomgaard als ergens”, maar hij denkt weer
in de eerste plaats aan de opbrengst van dat nuttig be-

plante land en zeker niet aan de bevrediging van het

kunstgevoel dat de aanblik van zoo’n weelderigen planten-

groei kan schenken.

„Alles bijeen genomen, gaat de schizothym niet op in zijn

omgeving” ook dit is sprekend het geval bij Coen. Vreemd
stond hij tegenover zijn meesters, vreemd tegenover zijn

dienaren, vreemd tegenover de bevolking in wier midden
hij leefde. Vreemd tegenover de drijfveeren der menschen,

maar deze beheerschende evenals hij ook als heerscher

boven de toestanden staat.

In die gevallen waar de samenstellende deelen van het

karakter zoo in elkaar passen, dat zij het geheel makentot
een van groote waarde, dus daar waar die eigenschappen

in gunstigen zin en verhouding gegroepeerd zijn, daar „vin-

den wij bij de schizothymen prachtige karakters, die in zake

onpersoonlijken rechtvaardigheidszin, zakelijkheid en on-

buigzame trouw aan hunne overtuiging, adel en zuiverheid

van bedoeling, mede door doelbewuste taaiheid in het stre-
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ven naar hun ideaal,^ ^ de beste cyclothymen verre
achter zich laten, terwijl zij door dezen overtroffen worden
m natuurlijke, wanue hartelijkheid voor den enkeling en
het geduldig begrijpen van diens eigenaardigheden”.

De bijzondere koelheid van gemoed die wij bij Coen aan-
treffen, en die ons in zijn karakterbeeld het vreemdst aan-
doet, vinden wij uitstekend geteekend bij Kretschmer, waar
deze het begrip koel tegenover het begrip stomp stelt:

„Koel noemen wij den mensch die over lijken wandelt
zonder daarbij wat te voelen . . . . . koelheid is zuivere

anaesthesie, waarbij de psychomotiliteit niet gestoord is, de
werkzaamheid blijft bestaan Bij gunstige legee-

ringen kunnen juist de schizothjane erffactoren maatschap-
pelijk bijzonder waardevolle plusvarianten tot stand doen
komen. Juist die snijdende koelheid ten opzichte van het

lot van den enkeling, samen met de evenzoo op schizoide

erffactoren berustende neiging tot schematiseeren, totprin-

cipieel consequent zijn, tot strenge rechtvaardigheid kan,

mits als goed in evenwicht gehouden persoonlijkheidselement,

menschen vormen met onbuigzame taaiheid en staalharde

energie”. Is dit niet een korte, maar haast volledige schets

van Coen’s gevoelsleven ?

Er is meer. Reeds bij het oppervlakkig beschouwen van
de beeltenissen van Coen, treft het ons dat hij er eigenlijk

veel meer als een krijgsman uitziet dan als een gemoedelijk

koopman. Weliswaar lagen die twee beroepen in het IndiS

van dien tijd veel minder ver van elkaar dan thans, voor
zoover het de feitelijke handelingen betreft. Men moet zich

echter niet voorstellen dat de jonge man die toen naar Indie

trok met evenveel genoegen den wapenrok zou dragen
als het koopmanskleed. Integendeel, beide categorieen waren
streng gescheiden en beschouwden eigenlijk elkaars werk
als van minder waarde. Zelfs bij Coen lezen wij dat hij zijn

soldaten slechts goed genoeg acht „om te gebruiken daar

ze goed voor zijn”. Deze gedachte schijnt welhaast in tegen-

spraak met ’s mans uiterHjk.

Dit brengt ons weer een zin uit Kretschmer’s werk in

herinnering
:
„Een eigenaardige militaire stroefheid in uit-
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drukking en beweging vindt men soms als erfelijke bijzon-

derheid in schizoide families, zelfs in standen waar men zulke

eigenschappen volstrekt niet van wege bet beroep aankweekt,

of zelfs waar men er direkt afwijzend tegenover staat.

Noemt men deze menschen „oprecht”, dan heeft menze in-

eens lichamelijk en zielkundig gekenmerkt. Het zijn vaak heer-

schersnaturen met sprekende taaiheid en karaktersterkte”.

Men ziet dat die schijnbare tegenstelling tusschen bonding

en beroep waar wij zooeven op wezen, wel meer voorkomt.
Onder zijn scbizotbyme typen scbetst Kretschmer ook

een groep die hij noemt de koele beerscbersnaturen. We
ontleenen er enkele zinnen aan omdat ze zoo treffend pas-

sen op de figuur van Coen zooals wij die bebben leeren

kennen. „Ongevoelig voor gevaar, star, koel, geboren om
te bevelen, scberp omscbreven en begrensde kring van
belangstelling, sterk beroeps-en standsgevoel. Zeer principieei

in bun meeningen, den nadruk leggend op bet eergevoel.

Snel en langdurig kwetsbaar gevoel van eigenwaarde
kunnen moeilijk iets vergeten. Worden niettegenstaande

een sterk gevoel voor recbt en billijkbeid, tocb gemakkelijk

stroef en partijdig. Kennen enkel entweder-oder. Zien in

andersdenkenden, voorai in politieke tegenstanders, gemak-
kelijk een gemeenen kerel. Zijn tegenover buns gelijken

correct en dienstvaardig Weten alles af van bevelen

en bureaucratiscb strengen dienst, maar kennen de indivi-

dueele bebandeling van den menscb niet De belden
met scbizotbym temperament bebben bun welslagen meestal

te danken aan de volgende boofdtrekken van bet scbizotbyme
karakter : taaiheid en systematische consequentie, gemis aan
behoeften, spartaansche strengheid en stoicijnsch weerstands-
vermogen tegen buitensporige vermoeienissen ; bun koelheid
ten opzichte van het lot der menschen aan den eenen kant
en bun verfijnd ethisch voelen aan den anderen, bun

,
onomkoopbaar rechtvaardigheidsfanatisme

Wij dienen echter ook op te merken dat Coen, veel min-
der dan de zoogenaamde klassieke groote schizothymen, de
overdreven uitingen vertoont van de trias „idealisme, fana-
tisme, despotisme” zooals Kretschmer die schildert. Er is
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bij Coen meet harmonic tusschen zijne waarneming van
de buitenwereld en het verwerken van die waarneming in

zij’n gedachtenwereld, den bij de extreme autisten (zelfs voor
zoover deze tot de normalen behooren). En Coen wordt
daar zeker niet minder „groot” door.

Werpen wij nog een blik op hetgeen in de voorgaande
bladzijden vermeld is en pogen wij dan de indeeiing van
Coen volgens de beide systemen, van Heymans en Kretsch-

mer, met elkaar te vergelijken ^). Dan komen wij tot de

conclusie dat van Kretschmer’s groep „helden met schizothym

temperament, een variante van de groep der despoten en

fanatici” in hoofdzaak valt in de groep der geniale phleg-

matici van Heymans.
Het is zonder meer begrijpelijk dat juist bij de geniale

menschen de overeenkomst der typen die wij bij Heymans en

Kretschmer geteekend vinden, het grootst is. Daarin ligtmeteen
een rechtvaardiging van de biographische methode van
onderzoek voor de studie dezer problemen. Dat er boven-

dien nog een correlatie is tusschen de lichamelijke eigen-

schappen en de geestelijke, een correlatie welke men volgens

het door Kretschmer uiteengezette systeem kan bestudee-

ren, maakt dergelijke vraagstukken des te aantrekkelijker.

Ik ben er mij wel van bewust dat dit werkje slechts een

klein onderdeel van het geheele vraagstuk behandelt, maar
elk brokstukje is naar mijn overtuiging het bewerken waard.

Bovendien is het volkomen juist, wat Kretschmer bij het

eind van zijn boek „K6rperbau und Charakter” zegt, dat

meerdere bijdragen op dit gebied niet enkel medisch en

anthropologisch belang hebben, maar dat zij ook voor
algemeen psychologische en voor sommige aesthetische.

*) Het is ongetwijfeld een aantrekkelijke taak om de gegevens, welke

men nit de studie der oorspronkelijke stukken put, te onderzoeken naar

aanleiding van de moderne theorieen van Freud, Adler en Jung. Hierbij

speelt echter het persoonlijk inzicht van den onderzoeker een zeer groote

roi, terwijl Ik meen dat de waarneming en rangschikking der gegevens

volgens de hier gevolgde methode grooter waarborg voor objectiviteit biedt.

T.B.G. 73 4
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literaire en historische vraagstukken nuttig kunnen zijn.

Immers voor ieder onderzoeker wordt op die wijze het

terrein zijner studie wel uitgebreider, maar tevens over-

zichtelijker, zoodat men in vele gevallen tot een schoonere

synthese kan komen.

Batavia, Mei 1932.



BIJLAGE

COEN, JAN PIETERSZOON, geboren te Hoorn 8 Januari 1587, overleden

te BataYia in den nacht van 20 op 21 September 1629, was de zoon van
Pieter Willemsz, van Twisk. Hij werd voor den handel opgeleid en giiig

daartoe op zijn 13de jaar naar Rome, waar hij van 1601 tot 1607 werk-
zaam was op het kantoor van Justus Pescatore (De Visscher uit Ouden-
aerde). Hij leerde daar beiialve ^coopmanschap ende boekhouden” o.a.

ook Latijn, Italiaansch, Fransch, Engelsch, Portugeesch en Spaansch, In

1607 keerde hij naar Holland terug en vertrok nog in hetzelfde jaar met
de vloot van Verhoeff naar Indie, als onderkoopman op het schip „De
Nieuw Hoorn”. Van dit eerste verblijf in Indie is weinig bekend. In 1611

keerde hij op hetzelfde schip naar het vaderland terug.

12 Mei 1612 vertrok hij ten tweeden male uit Amsterdam, thans als

oppercoopman en commandeur over de schepen „De Geunieerde Pro-

vintien” en „De Hope”, waarmee hij 9 Februari 1613 te Bantam aankwam.
Daar trof hij den G. G. Both, die naar Bantam was gekomen om een

onderzoek in te stellen naar het wanbeheer van de compagniesdienaren

aldaar en te Jacatra. Het hoofd van de loge te Jacatra, Abraham Theu-
nemans, werd afgezet en door Coen met geweld uit de loge verwijderd.

Nog in dezeifde maand ging Coen, evenals Both, door naar de Molukken,

bezocht Amboina, Batjan, Ternate en Tidore en nam deel aan den onder

Both’s persoonlijke leiding staanden aanval op laatstgenoemd eiland.

Eenige successen werden behaald, maar de voorgenomen verovering van

het geheele eiland slaagde niet. Op de temgreis deed Coen Boeton, Grissee,

en Japara aan en was 6 October weer te Bantam terug. Daar was intus-

schen de president Matheo Coteels, overleden, wat voor de Gompagnie
geen groot verlies was. Immers genoemde Coteels was „geheel onbequaem
tot sulcken staet, slap in de regeringhe, genegen totten drank”. Coen
werd nu benoemd tot Coteels’ opvolger als president van de loges te

Bantam en Jacatra en tevens tot boekhouder-generaal. Both schreef bij

die gelegenheid dat Coen was een persoon, seer modest van leven, sedich,

van goeder aert, geen dronkaert, niet hoovaerdich, in raedt seer bequaem,

int stuck van de coopmanschap ende boekhouden hem wel verstaende”.

Toen 5 November 1614 Both’s opvolger, Gerard Reynst, te Bantam
aankwam, bracht hij uit Amsterdam Coen’s benoeming mede tot ^direc-

teur-generael over alie de comptoiren van negotie in Indie.

Tegenover de wantrouwende Bantammers en de kruipende Engelschen kon
Coen zich slechts met de uiterste inspanning doen gelden, deverhouding

werd op den duur ondraaglijk. Daarom wilde hij het centrum van den

handel overbrengen naar de reeds in 1610 gestichte loge op het naburige
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Jacatra. Hij Met die loge uitbreiden en versterken en begon weldra,

ondanks het protest van den vorst, met den bonw van een fort. Aanleiding

daartoe was het feit, dat ook de Engelschen sedert 1615 een loge te

Jacatra hadden, tegenover die der Hollanders aan den westelijken oever

van de Tji-Liwoeng gelegen. Coen zag dit met leede oogen en toen

Reael in 1617 nit de Molukken op West-Java aankwam, wist Coen,

mede naar aanleiding van ernstige oneenigheden te Bantam, door te

drijven, dat een eskader voor laatstgenoemde plaats in blokkade werd

gelegd en den Engelschen de vaart op de Molukken verboden werd.

Reael keerde daarop naar de Molukken terug, om ook daar de noodige

maatregelen te nemen, en liet het geheele beleid op Java aan Coen over.

Deze spoort nu de Bewindhebbers herhaaldelijk krachtig aan hem voik,

schepen en geld te zenden: „dit doende sal alles wel gelucken; sooniet

sal ’t UE. berouwen. Dispereert niet, ontsiet uwe vijanden niet, daer en

is ter werelt niet dat ons can hinderen noch deeren want Godt met ons

is; en trect de voorgaande misslagen in geen consequentie, want daer can

in Indien wat groots verrigt, ende daer connen tegelijck jaeriicx groote

rijcke retouren gesonden worden".

Doch ook de Engelschen zaten niet stil: in 1617 was het kapitaal van

hun compagnie belangrijk uitgebreid en in 1618 hadden zij reeds een

vloot van 15 schepen voor Bantam bijeengebracht, 14 December van

dat jaar begonnen zij de vijandelijkheden door het rijkgeladen com-
pagnieschip „De Zwarte Leeuw” in beslag te neraen. Coen, die zich te

Jacatra bevond, eischte onmiddellijk opheldering en temggave ; toen

hij als antwoord een beleedigend schrijven ontving, deed dit den strijd

losbarsten. Na een hevig zeegevecht tusschen de Engelsche vloot en

7 schepen van de Compagnie, welke strijd onbeslist bleef, moest Coen
door gebrek aan kruit van een voortzetting afzien. Het bevel over de

troepen te Jacatra droeg hij over aan Pieter van den Broecke en spoed-

de zich toen naar Ambon om versterking te halen. 4 Februari kwam
hij daar en ontmoette er Reael. Ruim een half jaar te voren was uit

Amsterdam al bericht ontvangen, dat Coen tot opvolger van Reael was
aangewezen

;
zijn benoeming door Bewindhebbers was in October 1617

geschied. Coen nam nu 21 Maart de hooge functie van zijn voorganger

over en keerde weldra met een vloot van 18 schepen naar Jacatra

terug, waar hij 28 Mei aankwam. De Engelschen, die intusschen on-

eenigheid met de Bantammers hadden gekregen, waren kort te voren

vertrokken. Twee dagen na zijn aankomst deed Coen een aanval op
de stad, die met weinig moeite genomen werd. Acht dagen later

bevond de vloot zich al voor Bantam, welks rijksbestuurder Rana
Mangala aan Coen’s eisch voldeed, om al de gevangen Nederlanders

binnen 24 uur uit te leveren. Terwijl nu een eskader van 6 schepen de
verspreide Engelsche vloot achtema ging en in den loop van het jaar

menig succes wist te behalen, legde Coen op de puinhoopen van Jacatra

de grondslagen van een nieuwe stad, die het centrum van ’s Compagnie’s
macht zou worden. „Het fundament van de soo lange gewenste rendez-
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vous is Ell geleyt”. Coes wiHe de stad „Nieuw noemea, maar
de Bewiedliefeliers bepaalden dat zij Batavia zoe heeteo,

, 27 Maart 1620 werd bericht ontvangen dat in 1619 tnsscben de Engel-

sche en de Nederlandscbe Companies een tractaat was gesloten; zoowel

voor de bandels- ais de krijgszaken was een stelse! van samenwerking
aangenomen. Coen was hierover ten zeerste ontstemd, ja verontwaardigd.

jjlieeft het U. E. aan goede advysen gebroocken? .... Grooten danck
zijn zij U. E. scliuldicli, want hadden haerselven met recht nnt Indien

geiiolpen, ende de heeren hebben bun daer weder middenin gesetb . . ,

Maer U. E. zijn onder correctie al te haestich geweest Ende waeromme
d'Engelsen een derde van de nagelen, noten ende foelye vergnnt is, connen

niet wel begrijpen. Met een sandeken van ’t strandt badden zij in de

Molnccos, Amboyna nocb Banda te prentenderen”.

In hetzelfde schrijven, waarin hij op bovenstaande wijze zijn misnoegen

nitspreekt, deelt hij ten slotte mede, „dat niet gesint ben langer dan toe-

comende jaer 1621 te continneren ende vastelyck voorgenomen hebben

alsdan met Codes hulpe nae *t vaderlant te keeren”.

Coen voerde intnsschen het gesloten contract nit, maar ging jegens de

Engelschen geen duimbreed verder dan voorgeschreven was. Zoo stond

hij bun niet toe, rondom bun nederzetting te Jacatra een palissade te

bouwen en eischte, dat zij zich aan de hollandsche rechtspraak zonden

onderwerpen. Ook van de zijde der Engelschen geschiedde de samen-

werking niet van harte, in de Banda-groep werkten zij de Compagnie
ernstig tegen. In verband hiermede verliet Coen 21 Januari 1621 de

reede van Batavia met een vloot van 12 wel uitgeruste schepen. Zijn

doel was de Bandaneezen voorgoed ten onder te brengen, zoodat alle

verzet tegen bet nakomen der leveringscontracten en alle handel met de

Engelschen op Poeloe Run uit zou zijn. Op niterst onmeedoogende
wijze heeft Coen dit plan ten nitvoer gebracht Lontoor werd
na een hardnekkigen strijd onderworpen, waarna de andere eilanden

zich overgaven, De hardste voorwaarde was wel dat de geheele bevol-

king naar elders moest worden overgebracht. De uitvoering van dezen

maatregel door den gouvemeur van Banda, Sonck, geschiedde

buitengewoon tactloos en op vermoeden van verraad werden alle huizen

verbrand, de meerderheid der bevolking neergesabeld, 45 opperhoofden

na pijniging ter dood gebracht en een kleine 1000 overievenden van

dit eertijds 15000 zielen tellende volk naar Batavia overgebracht Slechts

weinigen waren ontsnapt naar Ceram en de Kei-eilanden, Het dient

ten slotte erkend, dat Coen met dit voorbeeldeloos wreed optreden

slechts had voldaan aan een uitdmkkelijken last van de Heeren Be-

windhebbers.

Nadat hij te Batavia was teruggekeerd, duurde het nog geruimen tijd

eer Coen bericht kreeg dat de Bewindhebbers zijn verzoek om ontslag

hadden aanvaard. In Jannari 1622 kwam een samenzwering aanhetlicht

tegen zijn leven, door te Batavia vertoevende Bandaneezen. De acht aan-

voerders werden gedood ; alle overigen in de ketting geklonken.



54 JAN PIETERSZOON COEN

23 Januari koos de Raad van Indie op Coen’s advies, Pieter de Gar-

peiitier tot zijn opvolger ; den Isten Februari droeg Coen hem bet

bestunr over, om den volgenden dag als admiraal der retonrvloot naar ’t

vaderland te vertrekken. Van 11 tot 18 Mei lag hij in de Tafelbaai en

kwam 19 September behouden in ’t vaderland aan. Reeds den22stenvao

diezelfde maand bracht hij in een vergadering der Heeren XVII een

uitvoerig verslag uit over den toestand in Indie, en ontving naast den

mondelingen dank der Bewindhebbers een gouden keteo met medaille,

een vergiilden degen, benevens verschillende geldelijke belooningen voor

bepaalde diensten tezamen meer dan een ton gouds bedragende.

Ongeveer een jaar na zijn terugkeer bood Coen den Bewindhebbers

een ontwerp reglement op den indischen handel aan, waarin hij belang-

rijke %vijzigingen voorstelde op de tot nu toe gevolgde politick. Zoo zou de

Gompagnie haar monopolie in dien zin wijzigen, dat zij zich het over-

voeren der producten van Indie naar Nederland voorbehield, maar den

handel en landbouw in Indie zelf op bepaalde voorwaarden en tegen

betaling van patenten aan particulieren toestond. In verband hiermede

stelde Coen een uitgebreide kolonisatie van Europeanen in Indie voor*

Bewindhebbers namen dit voorstel in beginsel aan, doch zij hebben het

nimmer uitgevoerd. In hetzelfde jaar richtten zij het verzoek tot Coen,

die inmiddels zelf zitting in hun college had gekregen, om het gouverneur-

generaalschap op zich te nemen, waartoe deze zich bereid verklaarde.

De verhouding met de Engelschen was er in dien tijd niet beter

op geworden en toen de ,,Ambonsche moord” in Europa bekend werd,

ging er in Engeland een storm van verontwaardiging op. De Engelschen

maakten tal van Oostindievaarders buit en brachten enorme schade

(men spreekt van 8 millioen) aan den nederlandschen handel toe. Juist

Coen was bij de Engelschen het zwarte schaap en hem werd de Am-
bonsche „moord” verweten, hoewel hij Indie reeds verlaten had toen

de samenzwering werd ontdekt. *)

17 September 1624 diende de Engelsche gezant Carleton een protest in

tegen Coen’s herbenoeming tot gouverneur-generaal en 28 Febmari stelde

hij de Staten Generaal een aantal „objectien” tegen dezen ter hand,

gevolgd door den eisch dat hij „severelijck behoorde gestraft te worden
als een perturbateur van de gemeene ruste van de twee Gompagnieen”.
Als gevolg daarop lieten de Staten Generaal Coen beloven niet zonder

hnn goedkeuring te zulien vertrekken. Die goedkeuring heeft Coen nooit

1) Op 22 Februari 1623 werd een Japanner aangehouden en daarmee het eerste bericht

gekregen over de samenzwering van de Engelschen te Ambon tegen de Nederlandsche loge.

Daarop volgde de arrestatie van meer dan 40 personen (Engelschen, Japanners, slaven),

Na bekentenis volgde het doodvonnis, dat 9 Maart werd voltrokken. Van del2 Engelschen
werden er slechts twee gespaard en naar Batavia gezonden „ten einde de goederen der
Engelsche Gompagnie te bewaren”, De gouverneur van de Molukken die het vonnis velde
en deed uitvoeren was Herman van Speult. Later werd aan de twee overgeblevenen
grade en pardon verleend door den toenmaligen gouverneur-generaal Pieter de Carpent'er.
en den Raad van Indig, Zie o.a. Ttjdens de 0-1 Compagnie doot Dr. E. G. Godee Mols-
bergen. Brief LXXV, R.B.
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gevraagd, en officieel wisten Hare HoogMogenden er dan ook niets van,

toen Mj 19 Maart incognito op de ^Gallias” in geleide van 6 andere

scliepen naar Indie terngkeerde. 27 September van hetzelfdejaar kwam Mj
te Batavia aan eo nam 3 dageo later hetbewind van De Carpentier over.

'De toestand op Java was op dat oogenblik niet gunstig; zoowel met
Bantam als met Mataram stond de Compagnie op gespaiinee voet. De
eerste staat deed in December een aanslag op Batavia, welken Coen wist

te verijdelen. Ernstiger was bet optreden van Mataram. Dit rijk zond in

April 1628 een gezant naar Batavia, die namens zijn vorst aan Coen
voorstelde ten eerste een bondgenootschap te sluiten tegen Bantam en

ten tweede jaarlijks een gezantschap naar Mataram te zenden. Coen
sloeg beide voorstellen af; wat bet eerste betreft begreep bij maar a! te

goed, dat na Bantam, Batavia bet zou moeten ontgelden. En inwilligen

van bet tweede verzoek zou den indruk vestigen alsof de Compagnie
den Soenan leenbulde bewees. Weldra bleken de ware bedoelingeii van

Mataram: na een mislukte verrassing van de zeezijde werd Batavia 26

Augustus aan de iandzijde door een talrijk Javaansch leger ingesloten.

Coen Met bet zuidelijk openliggend deel der stad afbranden en concen-

treerde zijn gebeele macht op bet kasteel met omgeving. De burgerij werd
gewapend, de bezitting versterkt met matrozen. Nadat eenige aanvallen

waren afgeslagen, deed Coen 21 October met zijn gebeele macht, 2800

man, een welgeslaagden uitval, waarbij bet javaanscbe leger verdreven

werd, en de aanvoerder, Boe-Raksa sneuvelde. Twee dagen later lag

ecbter weer een nieuwe macht van 25000 man om de stad; ookdezehad
geen succes en werd door ziekten en doorkomende regens 3 December
gedwongen naar Mataram terug te keeren.

Onmiddeliijk daarop knoopte Coen onderbandelingen met Bantam aan

met dit gevolg, dat begin 1629 de vaart tusscben Bantam en Batavia werd
beropend. In April daaropvolgend verscheen een gezant van Mataram,

Warga genaamd, die vrede kwam aanbieden en namens zijn vorst ver-

giffenis vroeg. Coen vertrouwde deze „humble besendingbe” niet erg en

weldra bleek, dat Warga op verschillende kustplaatsen buitengewoon
groote hoeveelbeden rijst had opgeslagen. Men kwam er acbter dat deze

victualie bestemd was voor een nieuw Mataramscb leger, Warga, op de

pijnbank gelegd, bekende als verspieder te zijn gekomen. Coen liet de

voorraden zooveel mogelijk vernielen, maar toch zette Mataram door. 21

Augustus 1629 kwam de voorboede voor Batavia aan en weldra was een

leger van naar scbatting 100.000 man om de stad gelegerd. Door gebrek

aan levensmiddelen moest ook dit leger spoedig onverrichterzake aftrek-

ken, maar dit zoii Coen niet meer beleven. Hoewel reeds sedert eenigen

tijd aan eene emstige buikziekte lijdende, had bij zicb geen rust gegund

;

den ISden September verkende bij nog persoonlijk de versterkingen van

den vijand. Bij bet gemeenschappelijk avondmaal van den 20sten viel

ieder zijn bleekbeid op ; eenige uren later deden zicb ernstige cholera”

verscbijnselen voor en nog denzelfden nacbt overleed bij. 22 September

had de plecbtige begrafenis piaats ; bet lijk werd bijgezet in het stadhuis,
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dat a! sedert een jaar tevens als kerk dienst deed, daat tijdens het eerste

beleg de kerk verbrand was. Zijn vrouw (bij was in 1625 te Amsterdam
gehuwd met de 19 jarige Eva Menton) was 4 dagen voor zijn dood be-

vallen van een dochtertje, Coen’s eenig kind, dat reeds in 1630 gestorven

is. De weduwe, na 3 maanden naar het vaderland getrokken, hertronwde

in 1632 met Marinixs Lowyssen, 1646 met Isaac Buys. Coen’s bezit kwam
aan de weeskamer te Hoorn.

Coen onderscheidde zich door groote veldheersbekwaamheden, een bij-

zonder organiseerend talent en een zeldzaam doorzettingsvermogen. Als

hij overtuigd was van de noodzakelijkheid van een maatregel, voerde hij

dien desnoods met niets ontziend geweld door. Hij was een streng geloovig

Calvinist, die uiterst krachtig optrad tegen de moreele uitwassen van de
toenmalige koloniale maatschappij.



Van Leven en Sterven in Balantak
(Oostarm van Celebes)

door

Dr. ALB. C. KRUYT.

Huwelijk.

De bepalingen, die de To Balantak er op nahouden ten

opzichte van personen, die niet met elkaar mogen huwen
in verband met den graad van bloedverwantschap waarin

ze tot elkaar staan, zijn dezelfde als die welke men bij

andere stammen in Midden-Celebes aantreft: alleen lieden

van dezelfde generatie mogen met elkaar trouwen, daar-

onder begrepen voile neef en nicht, hetzij ze kinderen van
broers, van zusters of van broer en zuster zijn. Met de

zuster van zijn schoonbroer te huwen is geoorloofd; zoo

kunnen ook twee broers met twee zusters huwen. Het was
echter niet geoorloofd om met twee zusters samen te leven

in dubbelhuwelijk. Dit werd als een soort bloedschande

beschouwd. Had iemand zich aan zoo lets schuldig gemaakt,

dan werd hij in den ouden tijd door zijn dorpsgenooten
afgeranseld, en al zijn have werd hem ontnomen (baoebe).

Zoo iemand was een tobangkas, een persoon, aan wien zijn

goederen waren ontnomen. Na zulk een afstraffing lietmen
hem met vrede, wanneer hij zijn leven als te voren metde
beide zusters wilde voortzetten.

Bloedschande heet sele. Wanneer deze in den ergsten

graad bedreven werd (ouderen kind, broer en zuster), dan
werden de schuldigen in een groote fuik (boeboe) van
rotan gedaan en in zee geworpen; hun bloed mocht niet

op de aarde gestort worden. Het bedrijven van bloed-

schande veroorzaakt natuurrampen, molioe: er ontstaan

wolkbreuken, waardoor het land onder water wordt gezet;
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er komen scheuren in den grond, er hebben geweidige

aardstortingen plaats.

Dit gebeurde ook in den tijd toen er pas menscben op
de aarde waren. Toen kon bet wel niet anders dan dat

broer en zuster met elkaar buwden. Toen de aarde ten

gevolge van deze bloedscbendige verbinding vaneen scbeur-

de, waren de oerouders van bet menscbengeslacbt zeer

verscbrikt. Toen kwam een oude vrouw uit bet binnenste

der aarde naar boven; dit was Kele „vrouw”, de godin

van onzen aardbol, en ze deelde aan de ontstelde menscben-

kinderen mede, dat ze een varken moesten slacbten, en dit

in de aardspleet stoppen. Nadat ze dit gedaan badden,

bield de bevige regen op, en sloot zicb de scbeur. Door
deze ervaring geleerd, wist men boe te bandelen, als er

weer eens bloedscbande werd bedreven. Regent bet aan-

boudend en bevig, en splijt de aarde, dan roept de priester

den bemelbeer, Pilogot mola, die in de zon woont, aan, en
vraagt bem om de ramp af te wenden. Een varken wordt
erbij aan bem geofferd. Zoo wordt ook gedaan, wanneer
iemand ziek geworden is door de kwade werking van door
anderen bedreven bloedscbande, iets dat door den priester

wordt geconstateerd.

Wanneer oom en nicbt, of tante en neef bet met elkaar

bielden, werden ze niet dadelijk gedood, maar ze werden
van elkaar verwijderd: de man werd naar een ander dorp
gebracbt, en de vrouw trok bij een familielid in, dat ver
daar vandaan verwijderd woonde. Zocbten de twee elkaar

dan tocb weer op, dan werd eertijds bet doodvonnis over
ben geveld.

Beboorden man en vrouw weliswaar tot verscbillende

generatie, maar waren ze niet nauw aan elkaar verwant,
dan kon bet buwelijk plaats bebben, wanneer ditverzoend
werd. De plecbtigbeid waarbij dit gebeurde, draagt den
naam van monsimpoet gogorong „de keel besebermen”.
Men gelooft namelijk, dat Pilogot mola die bloedscbande
straft, de scbuldigen de keel afsnijdt, of anders de kinderen,
die bet incestueuze paar voortbrengt; in elk geval brengt
Pilogot mola op de eene of andere wijze rampen over de
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schuldigen. Bij zoo’n gelegenheid doet niet een priester

dienst, maar het Hoofd, de tonggol. Aan dezen brengen de
familieleden van de schuldigen 1 hoen, 2 kleine manden
{bobosekon) met gepelde rijst, en een lap katoen. Dan roept

de tonggol Pilogot mola aan, en verzoekt hem het hier

aangebodene aan te willen nemen als zoenoffer voor het

bedreven incest. Het aangebrachte is voor den aanroeper.

De schuldigen worden met het bloed van offerdieren aan-

gestreken.

De gewone wijze waarop een huwelijk tot stand kwam
(de huwelijksadat is na den overgang van dit voikje tot

het Christendom veranderd), was dat de jongeling zonder

dat anderen er van wisten, elken avond in het huis van
het meisje ging slapen. Hij moest oppassen, dat niemand
hem daarbij te zien kreeg. Werd de verhouding door een

der huisgenooten ontdekt, dan moest het huwelijk doorgaan.

Men erkent evenwel zelf, dat de regelmatige weg om tot

een huwelijk te komen is, dat iemand bij de ouders van
het meisje aanzoek gaat doen om de hand hunner dochter.

In Balantak neemt de vader of de moeder van den jonge-

ling deze taak op zich. Hij (zij) neemt een schelpen arm-
band (boeso) met zich mede, geen sirih-pinang. Ge.woonlijk

vraagt degeen die het aanzoek doet om een witte kip te

koopen. De ouders van het meisje antwoorden : „Of wij

er een voor u te koop hebben of niet, zullen we later be-

richten”. Wordt het aanzoek aangenomen, dan blijft de
armring bij het meisje; wordt het geweigerd, dan wordt
het sieraad teruggebracht. Deze ring draagt den naam van
tako’i „waarmee men om iets komt”. Het meisje wordt
altijd naar haar meening over het aanzoek gevraagd. Wil
zij, dan gaat het huwelijk gewoonlijk door, al is het soms
niet naar den wensch der ouders. Weigert het meisje per-

tinent om met den huwelijkskandidaat te trouwen, dan
komt er niets van. Andere door de adat voorgeschreven

dingen om de verloving te bevestigen, worden niet gege-

ven, maar allerlei geschenken zooals eetwaren, vooral van
den jachtbuit en de vischvangst worden tusschen de beide

gezinnen gewisseld.
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Nu en dan werd het meisje geschaakt, mampamarerekon.

Dit gebeurde als zij haar zinnen op den jongeiing had ge-

zet, en haar ouders zich tegen de verbintenis bleven ver-

zetten. De jongeiing verborg het meisje op een plek ver

van haar woning. Want als haar vader of haar broers

het paar kort na de schaking vonden, werd het jonge-

mensch afgeranseld, en het meisje werd weer meegenomen
naar huis. Waren er echter een of twee maanden over

het gebeurde heengegaan, en keerde het paar dan deemoe-

dig terug, dan werd het steeds in genade aangenomen,

omdat er toch niets meet aan de zaak te veranderen was.

Wanneer het meisje ten huwelijk gevraagd wordt in den

tijd dat de rijst te velde staat, wacht men met de voltrek-

king ervan tot na afloop van het rijstjaar, opdat de man
bij het aanleggen van de nieuwe akkers, er ook een voor

zich en zijn vrouw kan klaarmaken. Wanneer de beide

gezinnen het er onderling over eens geworden zijn, op wel-

ken dag het huwelijk zal plaats hebben, wordt hiervan aan

bloedverwanten en vrienden kennis gegeven. De familie-

leden van het meisje komen samen in de woning van hun
ouders om te helpen met koken voor het brailoftsmaal, de

verwanten van den man verzamelen zich in diens huis om
deel uit te maken van den optocht, waarmede de bruigom
naar zijn bruid wordt geleid. De stoet breekt altijd met
donker op, tusschen 7 en 9 uur. Oudere leden van de fa-

milie gaan voorop, dan komt de bruidegom, en deze wordt
weer door oudere verwanten gevolgd, waarnazichjongeren
en kinderen bij hen aansluiten. Het zwaard en de speer

van den bruigom worden door anderen gedragen, de bruid-

schat wordt in den stoet meegevoerd.

Aan de trap van de woning der bruid gekomen, staat

daar iemand, die den stoet belet naar bovente gaan. Eerst

als men den wachter een hakmes, een lap katoen, of lets

dergelijks gegeven heeft, laat hij den weg vrij. Bovenge^
komen staat iemand de gasten op te wachten om hen
water over de voeten te gieten. Dan zetten alien zich

neer, en wordt sirih-pinang rondgediend : eerst wordt deze
den bruidegom voorgezet, dan zijne moeder, endanverder
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de andere gasten zonder op rangorde te letten. De braid

is niet aanwezig; ze bevindt zich in een kamer.
Huwen beet mensoeo. Wanneer men op zijn gemak ge-

pruimd heeft, wordt de bruidschat te voorschijn gebracht.

Deze beet pensoeo, en bij is voor alle menschen vrijwel

gelijk. Ook voor alle docbters uit betzelfde gezin is bij

gelijk; vandaar dat bierover van te voren niet beboeft te

worden beraadslaagd. Eertijds bestond bij uit de volgende
artikelen : 1 lipa baranda •) (een donker gekleurde kain)

;

1 lipa boegis (Boegineescbe kain) ; 1 saloear (broek) ; 1 bakoko
(bakmes) ; 1 koperen kalkbus (papo)

;

1 mes
; 2 vrouwen-

baadjes van zwart katoen ; 2 aarden kommen (mangko’

morikoet), en 2 groote borden (lean). Gewoonlijk is bet

Hoofd, tonggol, aanwezig, die den bruidscbat in ontvangst

neemt, en naziet of alles aanwezig is, waama bij de

goederen aan de familie overgeeft.

In een buwelijk, waarbij geen bruidscbat is gegeven, zegt

men, zullen alle kinderen, die daarin geboren worden,jong

sterven.

Terwijl de tonggol den bruidscbat onderzoekt, vragen

familieleden van de bruid allerlei dingen aan die van den
bruigom. Men beeft bierop gerekend, en aan de eiscben

wordt zooveel mogelijk voldaan, niet zonder eerst daarop

afgedongen te bebben; dit gaat met veel rumoer en vroo-

lijkbeid gepaard. De lipa baranda en een der twee vrouwen-
baadjes uit den bruidscbat zijn speciaal voor de moeder
der braid bestemd.

Zoodra de bruidscbat door den tonggol aan de familie

der bruid is overgegeven, staat een tante van baar op en

baalt bet meisje uit bet kamertje, waarin ze tot nu toe

beeft gewacbt; men laat baar plaats nemen tegenover den

bruidegom. Zoo gezeten ricbten verscbeidene oudere fami-

lieleden bet woord tot ben, en geven bun allerlei verma-

ningen, die ze noodig bebben voor bun buwebjksleven.

Ms .. baranda : hmt staat voor halanda ^Hollandsch”, dan hebben

we bier weer een bewijs, dat de bewoners van Balantak de neiging

bebben om van de i een r te maken, terwijl de Banggaiers van de reen

i^maken*
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Daama wordt de maaltijd opgediend. Hierbij zit de bruid

rechts van den bruidegom ; elk heeft zijn eigen mandje met
rijst en toespijs v66r zich staan en eet daaruit. Dat het

paar nit een mandje eet, of elkaar voedsel voert, komt
bier niet voor. De maaltijd wordt gerekt tot aan het aan-

breken van den morgen. Er wordt bij deze gelegenheid

niet gedanst, gezongen of gespeeld. Bij het aanbreken van
den dag keeren de gasten naar huis terug, maar deouders

van den bruidegom blijven meestal nog een paar dagenin
het huis hunner schoondochter. *

Gedurende drie dagen na de voltrekking van het huwelijk

mogen man noch vrouw zich ver van huis verwijderen;

ze gaan alleen uit huis om hun gevoeg te doen en te baden.

Men zegt, dat ze dit voorschrift in acht moeten nemen,
opdat geen mier of een ander insekt hen zal bijten of

steken : zoo iets zou doso, onheilaanbrengend zijn ; ze zouden
dan ziek worden, of eenig ongeval zou hun overkomen.
Men vertelde mij, dat er in Mantok vrij veel ongehuwde

mannen en vrouwen zijn ; wat de reden daarvan is, wist

men niet te zeggen. Het kwam ook voor, dat mannen zich

als vrouwen kleeden, en zich als vrouw aanstellen. Zulke

menschen noemt men salabai. Er waren onder zulke lieden,

die priester werden, anderen echter niet

Gewoonte is, dat de man een jaar of drie bij zijn vrouw
blijft inwonen, en gedurende dien tijd zijne schoonouders
dient Eerst na verloop van dezen tijd wordt hun toegestaan

zich een eigen woning te bouwen. De man moet zijn

schoonouders altijd eerbied betoonen ; hij mag niet weigeren
aan eenigen opdracht van hen te voldoen; hij mag hun

^

eetgerei niet gebruiken, niet op hun slaapplaats komen,
hun namen niet noemen. Als hij zich onbehoorlijk tegenover
hen gedraagt, zal hij ziekelijk worden: zijn buik zal op-

zetten en hard worden, en zijn gelaat zal gelig zijn; dit is

alles het gevolg van den vloek die over hem zou komen;
men noemt dit maboentoes of mabeeng. Als menvermoedt^
dat de schoonzoon getroffen is door zoo’n vloek ten gevolge

van veronachtzaming zijner schoonouders, een misdaad
waarvan hij zich gewoonlijk niet bewust is, dan waschtde
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schoonvader zijn elleboog en zijn knie in een kom met
water, en van dit water laat men den schoonzoon drinken

;

hij mag echter niet weten wat hij drinkt.

Slaat de man zijn vrouw, of doet hij haar op andere

wijze te kort, dan wordt hij beboet (looetang).

3 of 4 weken na de sluiting van het huwelijk geleidt de
man zijn vrouw naar zijn ouderlijk huis om een bezoek aan
zijn ouders te brengen. Dit noemt men mongoelikon loeoes

„het doen teruggaan van het spoor in het gras”. Als men
namelijk langs de paden in den ouden tijd door hethooge
gras ging, gaf men dit door wrijving met het lichaam een

schuinen stand in de richting, waarheen men was gegaan;

dit spoor door het gras heet loeoes. Als men nu langs

hetzelfde pad terugkeerde, drong men het gras in een

schuinen stand, tegenovergesteld aan dien van toen men
ging: het spoor in het gras wordt dan terug, den ande-

ren kant uit, gebracht. Waarom dit bezoek van het echtpaar

aan de ouderlijke woning van den man zoo genoemd wordt,

is duidelijk. De moeder van den man schenkt haar schoon-

dochter bij die gelegenheid 4 aarden borden en 1 lap katoen.

Dit heet mombokasi of mongkobelesi.

Echtscheiding heet powo’oli. Als de echtscheiding van den
man uitgaat, en de vrouw daartoe geen of althans geen

gewettigde aanleiding heeft gegeven, moet de man, als hij

voor zijn gezin een eigen woning gebouwd heeft, deze

verlaten met achterlating van al zijn goed, dat hij gedurende
zijn huwelijk verworven heeft ; bovendien moet hij nog 30

rear (realen) aan boete betalen. Scheidt het paar met we-
derzijdsch goedvinden, dan worden de bezittingen in 2

gelijke deelen verdeeld, waarvan elk een deel krijgt. Zijn er

echter kinderen, dan moet de man zijn aandeel bij de vrouw
laten voor de opvoeding van de kinderen. Dreigt er echt-

scheiding door de gril van de vrouw, of omdat ze een

afkeer van den man heeft gekregen, dan doet de tonggol,

het Hoofd der dorpsgemeenschap, eerst al zijn best om haar

tot andere gedachten te brengen. Gelukt hem dit niet, dan
verlaat de vrouw het huis zonder iets van beider bezittingen

mee te nemen, tenzij zij de zorg heeft voor een of meer
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kinderen, en keert naar de woning van haar ouders, of

van een familielid terug.

Dit gebeurt ook als de vrouw overspel gepleegd heeft

{mogora). Slechts in enkele gevallen, als de overspeligen

op heeterdaad betrapt werden, zijn ze wel eens gedood

geworden. Werd de zaak door bet Hoofd berecht, dan was
de boete niet hoog : de overspeler en de overspelige hadden

elk 15 rear (realen) te betalen. De overspeler mocht daama
met die vrouw huwen. De echtscheiding werd uitgesproken

door den tonggol

;

hierbij verrichtte hij niet de eene of

andere symbolische handeling, zooals bijvoorbeeld bet door-

bakken van een sirib- of pinangvrucbt en derg.

Wanneer een paar dat gescbeiden is, verlangt weer bei-

eenigd te worden, kan dit zonder meer gebeuren. Gaat de

wenscb daartoe van den man uit, dan geeft bij aan de

vrouw gewoonlijk een verzoeningsgescbenk om alle rancune

uit bet bart te verwijderen. Alleen in gevallen, waarbij bet

paar uit elkaar is gegaan onder bet afleggen van de ver-

zekering, dat ze nimmer meer tot elkaar zullen komen, en

ze daartoe tot bekracbtiging van deze woorden een stuk

rotan bebben doorgebakt, is noodig dat een priester deze

eed vooraf kracbteloos maakt, anders zou bet bereenigde

paar door bun eed worden „gegeten”; dit openbaart zicb

in de eerste plaats bierin, dat de kinderen uit dit buwelijk

geboren, jong sterven.

Als de man sterft, en bij laat geen kinderen na, dan
komt de belft zijner bezittingen aan de weduwe en de andere
belft nemen familieleden van den overledene. Sterft de
vrouw zonder kinderen na te laten, dan beeft betzelfde

plaats: de weduwnaar ontvangt de belft van bet gemeen-
scbappebjk bezit, en de familie der vrouw krijgt de andere
belft. Zijn er kinderen, dan komt alles aan dezen, waarbij

zoons en docbters een gelijk aandeel ontvangen.

Zwangerschap en Geboorte.

Verbalen, waarin verteld wordt, dat een vrouw zwanger
gemaakt is door een geest of door eenig dier, of verbalen,

dat een vrouw bevalt van een dier, of wel dat een beest
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een mensch voortbrengt, heb ik met een enkele uitzondering

onder de bewoners van Balantak niet gevonden. Eenmaal
is er nameiijk sprake van een vrouw, die van een tweeling

beviel, waarvan een een eekboorn was. De vader van dezen
tweeling was de groote geest van den berg Tompotika.
Men vertelde mij ook van een man, die met een geesten-

docbter buwde. In den beel ouden tijd nameiijk ging een

man, Kadari gebeeten, elken dag op de jacbt. Op een be-

paalde plek onder een waringinboom vingen zijn bonden
altijd veel wild ; de boscbvarkens legden zicb daar neer om
te rusten, zoodat de bonden ze gemakkelijk konden pakken.

Eens zette de jager zicb daar neer om te rusten, en toen

merkte bij plotseling, dat bij op een stampblok zat, en dat

de waringin een groot buis was. Men liet een trap neer,

en Kadari werd uitgenoodigd boven te komen. Eerst durfde

bij aan de uitnoodiging geen geboor geven, omdat bij slecbts

een lendendoek aanbad. Eindelijk klom bij tocb op en bleef

eenige dagen in bet buis van den geest {boerake), waarbij
tenslotte een der docbters buwde.
Toen menscb en geest eenigen tijd gebuwd waren geweest,

baalde de man zijn vrouw over mede te gaan naar zijn dorp.

iJe stemde erin toe onder belofte, dat de man baar 1 geit zou
geven. Het paar kreeg drie kinderen: bet eerste was een
eekboorn (do’oe), de beide anderen waren menscben. De
eekboorn was even verstandig als een menscb ; bij ging mee
naar den akker, plukte groenten, en deed allerlei werkjes. De
moeder begon tenslotte te sukkelen, omdat de man zijn belofte

baar een geit te geven, niet gebouden bad. Eindelijk stierf

ze, en toen de man bet lijk wilde begraven, was bet verdwe-
nen. Tegelijk met zijn moeder verdween de eekboorn, en later

waren ook de beide andere kinderen niet meer te vinden.

De omgang tusscben jongens en meisjes was beel vrij,

en bet gevolg daarvan was vaak, dat een meisje buiten

bet buwelijk zwanger werd. Men vertelde mij dat veel ge-

daan werd aan bet afdrijven van de vrucbt door uitwendige
middelen, als bet persen van den bulk op een liggenden

boomstam, bet zicb laten vallen van een boogte, bet dragen
van zware vracbten en dergelijke meer. Ook inwendige

T.B.G. 73 5
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xniddelen kende men om abortus op te wekken. Als de

vrucht toch niet kon verwijderd worden, ging het meisje

als ze haar ure voelde naderen, diep het bosch in, en Het

het kind, als het ter wereld was gekomen, daar achter. Een

buitenechtehjk kind heet anak boele. Ik spreek in den ver-

leden tijd, omdat het mogelijk is, dat in deze omstandigheden

een gunstige verandering is gekomen, nadat het volk tot

het Christendom is overgegaan.

Men kent ook de teekenen die erop wijzen datdevrouw
zwanger is : de menstruatie {biokon) houdt op (als een meisje

of vrouw de maanstonden heeft, behoeft ze zich voor niets

in acht te nemen). Men merkt op, dat het voorkomen van
de vrouw tijdens de zwangerschap verandert, haar gelaat

wordt geel, ze is slaperig
;
personen, die anders ijverig zijn,

laten den arbeid spoedigrusten;hetbeklimmenvanhoogten

brengt haar spoedig buiten adem, en dergelijke.

Zooals bij alle Indonesische volken heeft de Balantak

vrouw zich in haar zwangeren staat voor allerlei in acht

te nemen om te voorkomen, dat aan de vrucht langs sym-
pathetischen weg schade zou worden toegebracht, of het

terwereldbrengen van het kind zou worden bemoeielijkt.

Zoo mag ze niets van de kokosnoot en geen versch vleesch

eten, anders zou het kind te dik worden, en met moeite

uitgedreven worden. Ze mag niets achter zich werpen, maar
voor zich of opzij, want anders zou de partus lang duren,

het kind zou naar achter wijken in plaats van naar voren
te dringen. Haar draagmand mag ze niet van den rug ne-

men door eerst den eenen schouderband, en daarna den
ander af te stroopen, zooals de vrouwen gewoonlijk doen

;

maar ze moet hurken, zoodat de mand op den grond (vloer)

komt te staan, en zij de beide banden tegelijk van de schou-
ders kan trekken. Deed ze het op de eerste genoemde wijze,

dan zou de placenta voor komen te liggen.

Ze mag niet in de deuropening gaan zitten
;
ze mag haar

draagmand, als ze thuisgekomen is, niet onuitgepakt laten

staan, maar ze moet er den inhoud dadelijk uithalen. A1
zulke dingen zouden de uitdrijving van het kind vertragen
Twisten met anderen mag ze vooral niet, want ook dit
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werkt langs magischen weg storend op het baringsproces.

Meet begrypeiijk zijn de waarschuwingen die de zwangere
ontvangt om zich niet te stooten, niet te vallen, waarop
licht een ontijdige bevalling zou volgen. Voor den aan-

j

staanden vader, zegt men, bestaan geen verboden tijdens

de zwangerschap zijner vrouw.

Alleen wanneer de aanstaande moeder zich zwak en ziek

* voelt, wordt een priester (priesteres) gehaald om de geesten

toe te spreken (moliwaa), en hen door het aanbieden van
^ een offer te bewegen hulp te verleenen. Tijdens zwanger-

schap is men vooral bang voor de poentianak. Deze geest,

zegt men, is de ziel van een vrouw, die in zwangeren staat

gestorven is, dit heet pate kowiwine. Hoe de poentianak

er uit ziet, weet men niet te zeggen; men gelooft dat zij

den buik van zwangeren krabt, waardoor het kind sterft.

Bepaalde vroedvrouwen heeft men niet
; maar in elk

dorp wonen vrouwen, die bij tal van bevallingen hebben
geholpen, en die daardoor ervaring hebben opgedaan bij

de behandeling van kraamvrouw en pasgeboorne. Ze houden
er allerlei middeltjes op na, die onfeilbaar werken. Zulk een

vrouw wordt bij de zwangere geroepen, als de ure nabij is.

De barende zit ; haar man of een familielid, man of

vrouw, steunt haar in den rug; een paar anderen houden
haar vast bij de handen en bij de opgetrokken knieen om
haar stevigheid te geven, zoodat ze kracht kan zetten bij

het uitdrijven.

Is het een zware bevalling, en duurt het lang eer het

kind ter wereld komt, dan wordt de priesteres geroepen,

^ want dan is er iets gebeurd, waardoor een geest ontstemd

is geraakt, die nu het kind tegenhoudt. Verscheidene gees-

ten, poentianak, boerake, worden dan toegesproken (moliwaa),

en door het offeren van een hoen worden ze bewogen het

kind vrij te laten. De oorzaak van de vertraagde uitdrijving

kan ook zijn, dat de vrouw zich met een ander man heeft

afgegeven, of dat de aanstaande vader een andere vrouw
heeft benaderd. Als zij dit kwaad dan maar aan een ander

bekennen, is de ban gebroken. De vrouw bekent haar zonde

aan haar moeder of aan de priesteres, die het voor zich
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houdt, want als haar man ervan hoorde, zou dit later tot

een rechtszaak leiden.

Is het bekend, dat een vrouw in partus in onmin leeft

met een dorpsgenoote, dan wordt deze gehaald, en er wordt

vrede gesticht. Soms zoekt men de reden der vertraagde

uitdrijving in een twist, die de aanstaande vader met zijn

schoonouders heeft gehad. Dan komt een broer van den
man, en snijdt een kuiken tusschen den aanstaanden vader

en zijn scboonouders door. Dit beet mamantas sugar „de

sagar doorsnijden” ; sugar kan weergegeven worden met
„de zwaarte van het lijden” (in dit geval van de vrouw in

partus). Het bloed van het hoen wordt op het voorhoofd

van beide partijen gestreken. — Ook op andere wijzen

trachten de omstanders mede te werken aan een voor-

spoedige bevalling door bijvoorbeeld borden en manden
om te keeren.

Sterft de barende dan wordt haar lijk als dat van andere

overledenen behandeld, en alle doodenfeesten worden voor
haar gehouden. Alleen wordt een naald in de palmen barer

handen gestoken, en in elke hand legt men de helft van
een oesterschelp ; die twee helften mogen echter niet op
elkaar passen; men meent, dat de gestorvene haar tijd zal

verdoen met het zoeken naar de passende helft van de

schelpen, en dat ze daardoor vergeet als poentianak anderen
kwaad te doen. Leeft het kind dan wordt niets als plaats-

vervanger voor den kleine bij het lijk van de moeder
gelegd. Het kind wordt aan een vrouw gegeven, die het

kan zoogen
; is deze een zuster van vader of moeder, dan

doet ze dit zonder aanspraak op belooning. Is zij niet nauw
verwant aan dat gezin, dan krijgt ze voor haar zorg ge-

schenken van hen „die het kind liefhebben”. Heeft de kleine

niet veel zorg meer noodig, dan wordt het aan den vader
teruggegeven.

Aan de wijze waarop het kind ter wereld komt, wordt
niet zooveel aandacht gesehonken en beteekenis gehecht,

als vaak bij andere Indonesische volken het geval is.

Zoo komt het er niet op aan, zegt men, of het kind in

hoofdligging geboren, met het aangezicht naar beneden of
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opwaarts gewend ter wereld komt. Van het eerste denkt

men bij veel volken op Celebes, dat het niet lang zal leven.

Dat men er ook in Balantak iets ongunstigs in ziet, blijkt

Meruit, dat de kleine dadelijk wordt omgekeerd, zoodat het

opwaarts kijkt. — Van een kind dat in voetligging geboren

wordt, zegt men anak malaoe, een kind dat afdaait (bijv.

de trap afgaat) ; er wordt geenerlei beteekenis aan gehecht
— Alleen van een kind dat met den helm geboren wordt,

een anak bakodoe, zegt men, dat het onkwetsbaar is voor
Speer en zwaard, en dat geen vergift, waarmee men het

door middel van zwarte kunst zou willen schaden, eenigen

vat op hem heeft. De helm wordt gedroogd, en daarna

samen met zekere kruiden in rood en zwart katoen ver-

pakt; dit wordt als talisman gebruikt.

Wanneer het kind bij het terwereldkomen niet dadelijk

huilt, maakt men hieruit de gevolgtrekking, dat het een

bedaard en kalm (niet driftig) mensch zal worden. Duurt
het wat lang eer de kleine teekenen van leven geeft, dan
zuigt men aan zijn neus, of men steekt een stuk foeja in

brand, opdat de rook ervan het neusje zal prikkelen, en

het gaat ademen.
Blijkt het kind bij de geboorte dood te zijn, dan wordt

het lijkje niet begraven. Het wordt in een bak van boom-
schors of sagobladscheede gelegd. Op de begraafplaats

wordt een kleine hut gebouwd, en aan het dak ervan wordt
de bak met het lijkje opgehangen. Aan zulk een lijkje kent

men groote kracht toe, omdat het van een mensch is, „die

nog geen kwaad heeft gedaan”. De geleidegeest {palolo’)

van dit doodgeboren wicht wordt geacht bijzonder werk-
zaam te zijn. Bij een familie-offerfeest wordt bij het offeren

(mowaoewaoe) aan de palolo’ van een doodgeborene, als

zich zoo’n geval in de familie heeft voorgedaan, een extra

hoen gewijd, en men vraagt hem om de broers en zusters

van den doodgeborene te beschermen. De kracht die aan
zulk een lijkje wordt toegekend, tracht men ook voor slechte

doeleinden aan te wenden. Het gebeurt wel, vertelde men
mij, dat iemand ’s nachts naar het hutje toegaat, en bet

lijkje van den doodgeborene beide zijden indrukt ; het gaat
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dan lachen, en steekt de tong uit Dan bijt die persoon de

tong af, en draagt deze voortaan steeds bij zich, samen
met een steen. Deze talisman maakt den drager ervan on-

zichtbaar voor anderen, en hierdoor kan hij ongestoord

allerlei booze streken uithalen. Men denkt hierbij vooral

aan diefstal, die door hem gepleegd wordt, zonder dat

iemand er iets van merkt.

Het pas geboren kind wordt niet van de placenta vrijge-

maakt, voordat deze te voorschijn is gekomen. De nage-

boorte heet balaki’na „de groote”, in tegenstelling met de

kleinere navelstreng, die towoeni heet. De laatste wordt op
drie plaatsen, vlak bij elkaar met de vezels van de bladeren

van den wilden ananas (paraang), of met de vezels uit de

bast van den silao-hoom (waaruit de zachte deelen door
het schrappen met een hakmes worden verwijderd) afge-

bonden. Dan wordt de streng doorgesneden met een bamboe
splinter (kokorot), zoodanig dat de drie bindsels zich be-

vinden aan het stuk van de streng, dat aan den navel

vastzit. De streng wordt op een vinger doorgesneden ;
deze

wordt daartoe met een lapje katoen overdekt.

De placenta wordt vervolgens flink met warm water ge-

wasschen, waarbij ze met de vingers gekneed wordt. Is ze

goed schoon, dan legt men haar in een kleine basoeng, een

draagmand, die van de bladscheede van den sagopalra is

gemaakt. Onder in de mand is een dikke laag asch gelegd,

waarop de placenta wordt gebed, en vervolgens weer met
asch wordt overdekt. Zoo verpakt wordt ze opgehangen
aan een stijl van het huis dicht bij het vuur, waaraan de

kraamvrouw zich warmt. Daar blijft ze hangen. Is het huis

vervallen, en verhuist men naar een nieuwe woning, dan
wordt de placenta in de oude achtergelaten. De geest der

nageboorte, de palolo% „geleider”, beschermt het kind, en
zijn broers en ziisters ; deze geest trekt mede naar het

nieuwe huis.

Op mijn vraag of men liever zoons dan dochters had,
werd steeds geantwoord, dat men vooral dochters begeert,

omdat men door haar werkkrachten krijgt voor den tuin-

arbeid, terwijl de zoons alien uit huis gaan, als ze in het



(OOSTARM VAN CELEBES) 71

huwelijk treden. Krijgt een echtpaar aitijd zoons, dan moet
de priester zich in verbinding stellen met de goden, die hij

toespreekt (moliwaa), waarbij hij hun belooft een offerfeest

te zullen vieren, als het volgende kind een dochter is.

Albino’s schijnen nook in Balantak te zijn voorgekomen.
Men ziet niet graag, dat een kind een sterke gelijkenis ver-

toont met een der ouders ; men zegt dan, dat het zich zooveel

van de levenskracht van vader of van moeder heeft toe-

geeigend, dat deze weldra moet sterven. Het eenige wat
men hiertegen weet te doen is weer de hulp der goden in

te roepen door hen toe te spreken (moliwaa) en te offeren

(mowaoewaoe) om het dreigende gevaar af te wenden.
Tweelingen (rapi) werden in Balantak nooit met vreugde

begroet. Men ziet er lets onheilspellends in, vooral als het

kinderen van verschillend geslacht zijn ; men zegt, dat

Pilogot mola, de Hemelheer, de beide kinderen al in den
moederschoot heeft doen paren, en dit zou zeker een na-

tuurramp, molioe, uitlokken. Een van de twee kinderen

wordt dan bij een ander ter opvoeding gegeven. Dit pleegkind

mag later niet met zijn pleegzuster of pleegbroer trouwen.

In den ouden tijd werd een van de twee dadelijk na de

geboorte door de moeder gedood; ze drukte met de knie

op het wicht, zoodat het stikte.

Een kinderlooze vrouw heet kamba. De reden van onvrucht-

baarheid kan zijn, dat de Hemelheer, Pilogot mola, dit zoo

beslist heeft; maar het kan ook een gevolg zijn van een

overtreding tegen de adat, waardoor kinderloosheid dus een

straf is. Meermalen ook geeft het orakel te kennen, dat er

bij het sluiten van het huwelijk eene of andere adat ver-

waarloosd is, waardoor het echtpaar kinderloos blijft. Dan
worden man en vrouw nog eens overgetrouwd onde:r

pijnlijke waarneming van alle mogelijke gebruiken.

Het pasgeboren kind wordt gewasschen en in lappen

gewikkeld op den vloer gelegd. Gedurende de eerste drie

dagen wordt het door een buurvrouw gezoogd, en daama
geeft men het al een stukje rijpe pisang. Ook op demand,
waarin de placenta geborgen is, wordt een stukje pisang

gelegd. Dan wordt ook al spoedig een priesteres geroepen,
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die den geleide geest (palolo') van den kleine toespreekt,

hem een hoen offert en hem verzoekt, goed voor het kind

te zorgen. Bij deze gelegenheid wordt de kleine ook naar

beneden gebracht. Op het erf is een steen neergelegd, waar-

omheen levenskrachtige planten in den grond zijn gestoken

:

pokoloemba, berengketan, walanse. De priesteres of de groot-

moeder, die de kleine draagt, telt van 1 — 9, dan van 1 —
6, en tenslotte van 1 — 3, en drukt dan het voetje op den
Steen, waarbij ze den jongen wereldburger veel voorspoed

en een lang leven toewenscht. Daarna wordt hij weer in

huis gebracht. Een feest wordt hiervan niet gemaakt.

Eerst wanneer het kind ongeveer een maand oud is,

wordt het in de wieg gelegd. Deze heet kobatan (Bare’e;

kobati). Ze is van denzelfden vorm als in Poso ; ze is van
hout gemaakt. Is de wieg gemaakt van sagobladstelen

{koembal), dan draagt ze den naam van bokasan. De veer-

krachtige lat, waaraan de wieg op en neer wordt bewogen,
heet oendangan. Bij het vervaardigen van een wieg worden
geen voorschriften in acht genomen.
De kraamvrouw wordt, wanneer het kind en de nage-

boorte er goed en wel zijn, met warm water gewasschen;

dit wordt in de eerste dagen telkens herhaald. De buik

wordt met een doek opgebonden, opdat hij aan de dijen

niet afhange. Van een dampbad, dat men maakt door
gloeiend gemaakte steenen in een bak met water te dom-
pelen, zoodat dit begint te koken, waarvan de kraamvrouw
de damp tegen haar lichaam laat komen, een gewoonte
die in vele streken op Midden-Celebes wordt gevolgd, weet
men in Balantak niet. Wel moet de kraamvrouw zich hier

bij een vuur warmen (minsarigan). Hiervoor is een eigen

haard ingericht; de kraamvrouw ligt met den rug naar
het vuur gekeerd. Blijft ze zich lang zwak voelen, dan
wordt de duur van het warmen gerekt, soms tot een maand
toe. Andere vrouwen maken er al na twee weken een
eind aan.

Is de bevalling normaal verloopen, en voelt de kraam-
vrouw zich wel, dan gaat ze na twee dagen al naar bene-
den om wat kleeren te wasschen. Ze doet dit zonder eenigen
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voorzorgsmaatregel in acht te nemen tegen booze machten.
Aan de kraamvrouw is niets verboden; ze mag dadelijk

koken en alias eten, waarin ze lust heeft. Vooral wordt ze

telkens aangespoord om rijstepap te eten, daar dit als een

uitstekend middel beschouwd wordt om zog op te wekken.
Met dit doel laat men haar ook ongekookte ontbolsterde rijst

kauwen. Het zoogenaamde zog „koopen” van de geesten

of de zielen der afgestorvenen kent men niet, Als de op-

gezette borst hard is, roept men wel eens den eenen of

anderen jongen, die toevallig voorbijkomt, en die nog geen

vrouw bekend heeft, en deze laat men met gekromden
vinger zesmaal kalk op de pijnlijke borst drukken, waarbij

van 1 tot 6 geteld wordt. Kan de moeder haar kind niet

zelf zoogen, dan laat men dit een andere vrouw doen;
deze geeft men gedurende den tijd, dat ze den kleinehelpt

te eten, en aan het einde van dien tijd krijgt ze een ge-

schenk, waarvan de grootte afhankelijk is van den welstand

der betrokkenen.

Bij het eerste bezoek, dat de moeder met haar kind bij

haar schoonouders maakt, geven dezen haar een paarbor-

den ten geschenke.

Als de moeder alleen met haar kind thuis is, en ze moet
zich even verwijderen, bijv. om water te halen, dan zet ze

haar kalkbus naast den kleine om hem te vrijwaren tegen

aanslagen van geesten.

Wanneer een kind voortdurend huilt, is dit mambara,
onheilbrengend voor de ouders. Een hunner zal dan spoedig

sterven.

Het kind.

Als de moeder met haar kleine op de uitgestrekte beenen
liggende zit, bekijkt ze nauwkeurig het lichaampje van haar
kind, en zoekt naar kleine vlekjes (ela), die al naar gelang
van de plaats waar ze zich bevinden, uitwijzen, wat er

later van haar kind zal worden, en wat hem in het leven

te wachten staat. Bevindt zich zoo’n vlekje onder het oog,

dan zal het later veel moeten huilen, d.i. hij zal veel ge-

liefden zien sterven. Is dit vlekje op de lip, dan zal hij een
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mensch worden, die veel lastert en booze woorden bezigt.

Bevindt zich een ela in de palm of op den rug van de

hand, dan zal het kind later veel voorspoed hebben, want

het grijpt het geluk met de hand en houdt dit vast. Ziet

de moeder echter een vlekje op de muis van den duim,

dan zal hij hiermee vaak de oogen wrijven, d.i. het zal

veel moeten weenen om het verlies van kinderen. Heeft

het kind een ela midden op het voorhoofd, dan zal het

een driftkop worden. Op den onderarm wil zeggen, dat

het later veel kinderen zal dragen (veel kinderen zal krijgen,

die blijven leven). Heeft het een in den hals, dan zal het

een knap mensch worden, die goed kan spreken (bij rechts-

zaken zijn pleit zal winnen).

Men haast zich nimmer met het geven van een naam aan
het kind. Kleine jongens, die nog geen naam hebben, of wier

naam men niet kent, roept men of spreekt men aan met tatoe,

kleine meisjes met ill Gewoonlijk wordt het eene of andere

familielid uitgenoodigd het kind een naam te geven ;
want de

ouders doen dit liever niet zelf. Vader en moeder worden
daarna met den naam van hun oudste kind toegesproken:

tama i Sobol en tina i Sobol. Het adopteeren van kinderen,

terwijl hun ouders nog leven, beweert men, komt niet voor.

Het korten der tanden (bagisil) bij jongens en meisjes,

en de besnijdenis (mantatak) bij jongens, worden beide in

praktijk gebracht, maar evenals bij de Posoers hebben beide

handelingen zonder de minste plechtigheid plaats. Er zijn

velen, die de kunst verstaan eens anders tanden te korten;

dit gebeurt met een zaag die van een oud hakmes is ge-

maakt. Zoodra een jongen of een meisje genoeg moed heeft

om de operatie te ondergaan, gaat hij naar zoo iemand toe

en laat zich „behandelen” ; den volgenden dag ziet men
hem dan met een misvormd gebit.

Op dergelijke wijze gaat het ook toe met de besnijdenis.

Jongens volbrengen de operatie aan elkaar: de voorhuid
wordt over een stukje hout getrokken, daarop wordt het
scherp van een hakmes gezet, en een slag erop klieft de
huid. Eenige beteekenis wordt niet meer aan deze operaties

gehecht. De eenige beweegreden die er toe drijft is, dat
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men niet beschaamd zal staan tegenover de kameraden,
die wel besneden en wier tanden wel gekort zijn.

Algemeen is de gewoonte om zich brandwonden op den
bovenarm toe te brengen. Dit heet mantitil

;

zooweljongens
als meisjes brengen ze aan. Men zegt, dat wie geen titilop

de armen heeft, later in bet hiernamaals geen vuur zal

hebben, en ook niets zal bezitten om bet te koopen. Een
stukje zwam van den arenboom wordt op den bovenarm
gekleefd en dan in brand gestoken, waarna men hard op
en neer holt, met het doel zoowel om de zwam door den
trek spoedig te doen verteeren als om hierdoor beter de
pijn te kunnen verdragen.

De kinderen bootsen in hun spel na wat ze de ouders

zien doen. Zoo spelen de meisjes graag „moedertje”. Men is

er echter huiverig van om poppen van hout te maken
die een fnenschelijke gedaante hebben. Als „pop” worden
dus allerlei voorwerpen gebruikt: een jonge spruit, de
vrucht of de bloemkolf van de pisang, een maisvrucht. Ze
imiteeren het koken van hun moeder, en ze weten al heel

handig de „rijst” (zand), dat in schelpen of kokosnooten
als pot is „gekookt”, in stukjes blad te pakken. Gezamenlijk

leggen jongens en meisjes akkers aan in den tijd, dat ze

hun ouders dit zien doen, en over niets anders hooren
praten. Jongens gaan graag op de jacht, met scherpe bamboes
als speer bij zich. x\ls „varken” bezigen ze de vrucht van
de kolondion, die in de wildernis groeit. Deze laten zevan
een helling rollen, en dan gaan alle jongens achter het

vluchtende varken aan, en trachten dit met hun speren te

treffen.

Wanneer bij huiselijke feesten of bij offerplechtigheden in

het dorp veel kinderen bij elkaar zijn, verzamelen dejongens
zich om allerlei krachtspelen uit te voeren. Ze worstelen

(maribobot) met elkaar, waarbij twee jongens elkaar met
de armen omvatten, en de een den ander op den grond
tracht te werpen. Ook kennen ze een soort van boksen
(popoekoel-poekoel). Anderen schoppen met het rechterbeen

tegen den rechterkuit van een makker. De wreef van den
voet slaat tegen de kuit van den ander ; om beurten stellen
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de twee hun kuit ter beschikking van den ander, en het

gaat erom, wie het ’t langst zai volhouden. Dit heet paibinti.

Met de vuist op de knit slaan kent men niet. Het bakoe-

rintang is een spel met rijststampers, waarvan er twee met
de uiteinden op twee dwarshouten liggen. Twee mannen
hurken elk aan deze uiteinden, en houden er elk een in de

hand. In een vasten maat worden de stampers tweemaal

op de dwarsliggers geslagen, en dan eens tegen elkaar. Een
derde persoon danst dwars over die stampers heen, waarbij

de voeten om beurten tusschen de stampers worden gezet.

Dit moet gebeuren terwijl de stampers op de dwarshouten

worden geslagen. Is de danser niet precies in de maat of

vergist hij zich, dan slaan de stampers tegen elkaar op het

oogenblik, dat zijn voet er zich tusschen bevindt.

Elkaar naloopen (poloea-loeat), en verstoppertje spelen

(mosape-sape) zijn ook geliefde spelen. Wanneerdeboomen
op den akker zijn geveld, leggen de kinderen een plank
over een liggenden boomstam, op welker beide uiteinden

een gaat zitten, en zoo wippen ze op en neer; dit heet

molalantang. Ook stelten loopen wordt veel gedaan; dit

heet patengkang; een klos hout wordt daartoe aan een
bamboe staak of stok gebonden, waarop de holte van den
voet aan den binnenkant van den stelt wordt gezet. De
handen houden den staak in den bovengreep vast. Een
schommel maakt men zich door de beide einden van een
rotan aan een boomtak of een balk onder het huis vast te

binden, en daarop gezeten heen en weer te schommelen

(mengkakajode).

Het paidele is een spel met stukken kokosdop of schelpen.

De spelers verdeelen zich in twee partijen; de eene legt

zijn stukken kokosdop of schelpen op een rij op den grond
neer. De anderen leggen hun speeltuig op de wreef van
den voet, en werpen het op deze wijze naar de neergelegde
stukken der anderen. Als slechts een van de werpende
party een stuk van de andere raakt, wordt de heele partij

geacht te hebben gewonnen. Eerst als niemand hunner de
tegenpartij raakt, wordt de heele groep werpers geacht het
verloren te hebben, en worden de rollen verwisseld. Soms
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worden de stukken kokosdop of de schelpen niet geworpen,
maar de aanvallenden loopen met gesloten oogen op de rij

liggende stukken toe, en laten hun speeltuig vallen op het

oogenblik, dat ze meenen boven die der anderen te zijn.

Evenals over heel Celebes is de slinger (sasambit) ook hier

bekend. De eenvoudigste vorm is een alang-alang-blad,

dat omgevouwen wordt, en aan de beide uiteinden wordt
vastgehouden ;

in de buiging van het blad wordt een steen

gelegd, die samen met het blad wordt weggeslingerd. Of
het is een stuk hout, aan welks uiteinde een stuk klei wordt
gekleefd, die daarna van den stok wordt afgeslingerd ; zulk

een voorwerp heet pampalong. Andere soorten van slin-

gers, bijvoorbeeld van een gehalveerd stuk bamboe, kent

men niet.

Lolontoep is de proppenschieter, een geleding van de

Bambusa longinodes met een zuiger erin. Als „kogel” wordt
gebruikt een stukje van de boven genoemde kolon-dion-

vrucht ;
een ander stukje wordt gebruikt als bovenstuk van

den zuiger, opdat geen lucht daarlangs kan ontsnappen.

Voor al de bovengenoemde spelen is geen vaste tijd.

Waar de menschen het grootste deel van het jaar verspreid

op de akkers wonen, bestaat er niet veel gelegenheid en
aanmoediging voor de kinderen om te spelen. Ze nemen
het dus waar, wanneer bij bijzondere gebeurtenissen velen

hunner bijeen zijn. Alleen voor het tollen wordt de tijd

opgegeven ; na afloop van den oogst totdat men de nieuwe
akkers gaat ontginnen. Daarbuiten mag het niet worden
gedaan. De tol heet banggolong

;

hij heeft geheel denzelfden

vorm als die welke in Poso in gebruik is. Hij wordt van
harde houtsoorten gemaakt, als ontilingan, roja, taoena. Het
koord wordt gedraaid van droge pisangstam of van de
sehors van den luaroe-boom (Hibiscus tiliaceus). Het is

dikker aan het eene eind dan aan het andere; het dikke

eind wordt aan de vingers vastgemaakt. Het opzetten van
den tol heet montoeroen langgolong

;

het werpen met een
tol op een draaiende heet paibiil. Gooit de een den tol

van een ander uit, terwijl de zijne door blijft draaien,

dan heeft hij gewonnen; raakt hij den ander niet, dan
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heeft hij „schuld” (bageo), zooals men zegt voor jjVerloren”
;

raakt de een den tol van den ander, en blijven beiden

doordraaien, dan wordt gewacht welke van de twee bet

eerst doodgaat; deze is bageo. De eigenaar ervan legt zijn

tol op den grond en de ander werpt zijn speeltuig erheen

zonder dit te hebben opgewonden; mist hij, dan moet hij

zijn tol opzetten, en mag de ander erop werpen.

Men kent ook nog een soort tolletje, waarmee ten alien tijde,

en dan meestal in huis mag worden gespeeld, veelal alleen

door kleinere kinderen. Door de vrucht van de siloi-hoom

wordt een houten of bamboe staafje gestoken, dat tusschen

de palmen van de hand wordt rondgedraaid. Eenige kinde-

ren zetten hun tolletje gelijktijdig op (montoeroen siloi), en

wachten dan af wiens tolletje het langst blijft draaien.

Er zijn nog andere spelletjes, die uitsluitend in den rouw-

tijd voor een doode worden gespeeld, en die beneden zullen

worden opgenoemd.

Muziekinstrumenten en Dansen.

De muziekinstrumenten waarmee men zich vermaakt,

zijn dezelfde als die welke overal op Celebes gevonden

worden. De talalo is een stemvork van bamboe, geheel als de

Pososche reeree (zie De Bare’e sprekende Toradja’s, II, 381).

De taoedo (niet taodo, zooals Dr. Kaudern schrijft) lijkt veel

op het voorgaande instrument, maar terwijl aan de talalo

van onder het tusschenschot aan den bamboe gelaten is,

is dit bij de taoedo weggenomen. De talalo heeft aan beide

zijden een gaatje ; deze openingen worden nu en dan door

duim en wijsvinger gesloten, waardoor de hoogte van den
toon gewijzigd wordt; het instrument wordt met de drie

overige vingers vastgehouden. Bij de taoedo is de bamboe
bij het begin der beide lippen ingesneden, opdat de armen
van de vork vrijer kunnen trillen. Het handvat van de

taoedo wordt tusschen pink en ringvinger geklemd, en het

open ondereind laat men tegen de muis van de hand rusten.

Terwijl men nu de armen van de vork laat trillen door
ze op de muis der rechterhand te slaan, doet men den toon
varieeren door de opening van de buis aan het ondereind
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te Gpenen en dicht te doen door den bamboe tegen de
muis der rechterhand te drukken. Met deze beide instru-

menten zijn de jongelui gewend nachtelijke serenades aan
de meisjes te brengen, en daar dit niet inalle eer endeugd
gebeurt, zijn deze muziekinstrumenten na den overgang
tot het Christendom in een minder goeden reuk gekomen.
De lele’o (niet leleo als bij Kaudern) is een trompetje van

een rijsthalm, waarin een lip is gesneden ; het geluid wordt
versterkt door aan het andere eind van den halm een

trechter aan te brengen van opgerold palmblad ; door met
de vlakke hand lichtelijk op de opening van den trechter

te slaan, kan men nog eenige variatie in het geluid brengen

(Poso lele’o, Tor. II, 382).

De tandilo is een snaarinstrument, in Poso doende geheeten

(Tor. II, 383). Op een kokosdop wordt een stukje hout

geplant, aan welks andere eind een dwarslat is bevestigd

;

over deze lat is een snaar gespannen ; terwijl de dop tegen

den buik wordt gedrukt, tokkelt men met de vingers van
de rechterhand de snaar, terwijl deze door den druk van

de vingers van de linkerhand korter kan worden gemaakt.

De poponting bestaat uit een geleding bamboe, waaraan
aan beide einden het schot is gelaten; van de bast van
den bamboe zijn een paar reepen opgelicht, die door kleine

stukjes hout vrij worden gehouden, zoodat ze kunnen
trillen; onder deze snaren is in den bamboe een gat

gesneden, zoodat de bamboe als klankbord kan dienen

(in Poso heet dit instrument tandilo, Tor. II, 383).

De mondharp heet ioring (Poso dinggoe of woringi, Tor.

II, 384), een reep van de buitenbast van een arentak, waarin

een lip gesneden is, die aan het triUen wordt gebracht

door aan een touwtje te trekken dat aan het einde van
het instrument bevestigd is : het voorwerp wordt voor

den geopenden mond gehouden bij wijze van klankbord

;

door de mondopening grooter en kleiner te maken, brengt

men variatie in de tonen.

Van de hier genoemde muziekinstrumenten heeft Kaudern
afbeeldingen gegeven in zijn I Celebes obygder, deel II, pi.

104, bl. 265).
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Van trommen kent men twee soorten
:
grandangr is de

gewone trom; een uitgeholden houten cylinder, die aan
beide zijden met een vel is bespannen. Deze trom wordt
gebruikt bij het dansen, omosoelen der priesters, om daar-

mee het rythme aan te geven. De tweede trom is smaller,

staat overeind op den grond, en is slechts aan een zijde

met een vel bespannen ; het geluid van deze bobolon, zooals

zijn naam is, is veel ijler dan dat van de gandang ; hij wordt
geroffeld om het rythme aan te geven bij den krijgsdans.

Van blaasinstrumenten kent men er behalve de reeds

genoemde lele’o nog drie : een trompet, popoeoekon, een

bamboe buis, waarin geblazen wordt als in een trompet.

Wanneer een gezant van den vorst van Banggai met een

boodschap tot de onderdanen kwam, gingen lieden met zulke

trompetten de bergen in, en bliezen bij tusschenpoozen crop.

Wanneer de verspreid wonende bevolking deze tonen hoorde,

verzamelden de mannen zich bij de woonplaats van het

Hoofd om te vernemen wat er te doen was.

Het tweede blaasinstrument is de fluit, mori-mori: een

geleding fijne bamboe, waaraan aan het eene einde het

schot is gelaten ; het andere einde is open. Bij het schot is

een stukje vlak gesneden, en daarop is, vlak achter het

schot een gaatje gebrand. Hier omheen is een bandje ge-

legd van palmbladl
; bij het blazen op deze fluit is het gat

naar beneden gekeerd. Aan den bovenkant van den bam-
boe zijn op gelijke afstanden vier gaten gebrand, waarmee
de verschillende tonen worden gemaakt.

In de derde plaats is daar nog de klarinet, popiit; deze

wordt van een jonge bamboetak gemaakt, waarvan aan
het eene eind de harde buitenbast is weggesneden ; in deze

daaronder liggende zachtere binnenbast is een tong ge-

sneden; het deel van den bamboe, waarin deze lip is aan-

gebracht, wordt in den mond gestoken en daarop blaast

men; de popiit brengt slechts een toon voort, omdat er

geen geluidsgaten in zijn aangebracht.

Soms maakt men ook een soort van klokkespel van fijne

dunne schelpen, die in een bos bijeen worden opgehangen.
Als de wind de schelpen in beweging brengt, tikken
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ze tegen elkaar, en brengen hierdoor een niet onaardig
klinkend geluid voort. Eenige bedoeling heeft men er niet

mee ; bet dient alleen tot vermaak. Zoo’n klokkenspei beet

kalapendang (Kaudern noemt bet ook in bovenaangebaald
boek, 11, 281).

Een soort viool beet araba (Jav rebab), maar bieraan

beboeft geen aandacbt gewijd te worden, omdat dit instru-

ment via Banggai naar Balantak is gekomen.
Wat de dansen met of zonder zang betreft, deze zijn ge-

beel van godsdienstigen aard. Reidansen als bet moraego,

mokajori, mokambero enz. der Toradja’s die ten alien tijd

kunnen worden uitgevoerd, kennen de To Balantak niet.

Het omosoelen is een priesterdans zonder zang, die metbe-
geleiding van trorn en gong door ben wordt uitgevoerd,

wanneer ze door een geest bezield waren. Een bescbrijving

van dezen dans, die gelijk is aan bet osoelen op den Bang-
gai-arebipel gaf ik in mijn opstel „De Pilogot der Banggaiers

en bun priesters” (in „Menscb en Maatscbappij”). Het groote

publiek mocbt in Balantak niet omosoelen wat op de Bang-
gaiscbe eilanden wel is toegestaan. Een variant van bet

omosoelen is bet mosoiri, eveneens zonder zang. Bebalve

door priesters werd deze dans ook door vrouwen en meisjes

uitgevoerd, betzij dat ieder op zicbzelf danste, of dat enkelen

elkaar bij de band vastbielden. Dit dansen gebeurde ecbter

ook alleen bij offerplecbtigbeden.

De eenige reidans met zang die men in Balantak kent is

bet soemawi. Deze dans mag alleen worden uitgevoerd bij

gelegenbeid van een groot offerfeest, dat om de 5 tot 10

jaar tot beil van de beele dorpsgemeenscbap werd gevierd.

Naar den dans beet bet feest ook soemaiui. Een maand lang

werd deze dans dan nacbt aan nacbt uitgevoerd, waarbij

men zicb voortbewoog over een planken vloer, die in een

voor dit doei opgericbte loods was gelegd. Mannen en
vrouwen (getrouwde vrouwen mogen bieraan niet meedoen)
loopen in een rij naast elkaar, de vingers ineengestrengeld

met die van den buurman of de buurvrouw. De passen zijn

volgens de bescbrijving van Dr. Kaudern beel eenvoudig

:

men doet twee passen met elken voet en rust bij den tweeden

T.B.G. 73 6
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Op den rechtervoet. Zoo beweegt men zich voort van links

naar rechts. Een man, die lotoe genoemd wordt, zingtvoor

en geeft de strofen op, die door de menigte tot in het

oneindige worden herhaald.

Lijkbezorging.

Ook de To Balantak hebben de overtuiging, dat het

oorspronkelijk niet de bestemming der menschen was om
te sterven. Toen Pilogot mola, de Hemelheer, ook wel

Toempoenta „die ons bezit”, menschen gemaakt had, stier-

ven dezen, maar hun ziel ging niet naar het doodenrijk,

maar ze steeg op naar het verblijf van Pilogot mola in

de lucht. Deze echter wilde de menschenkinderen niet bij

zich hebben, en stuurde ze terug naar de aarde. Toen leefden

de doode lichamen weer en ze bleven maar voortleven, want
nu Pilogot mola hen niet toestond te sterven, wierpen de

menschen oud geworden hun huid af, en leefden veqongd
verder. Hierdoor echter werd het land vol menschen, en men
liep elkaar in den weg. Toen kwam op een goeden dag een

vogel aangevlogen, die riep
: „De aarde zal vergaan, alle

menschen zullen sterven, maakt dus een prauw om u te

redden !” Er was echter slechts een gezin dat de woorden
van den vogel geloofde; deze menschen maakten een vaar-

tuig, en zetten er zich in. Toen de zee opkwam, werd de

heele aarde overstroomd; het water kwam zoo hoog, dat

de prauw het uitspansel bereikte, opgelicht door het water.

Op deze wijze kwanien de opvarenden bij Pilogot mola
aan. Toen kon deze wel niet anders doen, dan hun te eten

geven. Hij bood hun eerst garnalen aan, maar die weiger-

den ze. Toen pisang; deze namen ze aan en aten die op.

En dit was maar gelukkig ook, want als ze de garnalen

hadden gegeten, zou het weer juist zoo zijn gegaan als te

voren: de menschen zouden zijn blijven leven, zich steeds

verjongende, als ze oud waren geworden, en dan zou
de aarde weer vol menschen geworden zijn, en zou er

opnieuw op gewelddadige wijze een eind aan den toe-

stand moeten worden gemaakt. Nu ze pisang hadden
gegeten, ging het met hen als met de pisang: wanneer
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hun kinderen (de spruiten van de pisang) zijn opgegroeid,

sterven de ouders.

Nadat Pilogot mola het gezin pisang gegeven had, daalde

het water, en daarmede ook de prauw, tot ze strandde op
den berg Pinoentoean, niet ver van het dorp Mantok. De
menschen kwamen uit het vaartuig, en stichtten hier hun
eerste dorp.

Het dagelijksch geheuren ziet de bewoner van Baiantak

met een opmerkzaam en wantrouwend oog aan. Uit vele

voorvallen trekt hij het besluit, dat er spoedig een doode
moet zijn, en die doode kan hijzelf wezen. Zoo is er een

kleine slang van raim een span lengte, met rooden buik,

die den naam draagt van oele mapalian. Dit diertje heeft

de gewoonte zijn lijf tot een ring te maken als er gevaar

dreigt. Als men haar op den weg ziet, is dat een slecht

teeken, want iemand uit het gezin van die persoon moet
dan sterven. Dooden mag men de slang niet. Soms, zegt

men, is ze opeens verdwenen zonder dat men weet waar-
heen ze is gegaan. Om het kwaad dat uit haar verschijning

zal voortkomen, te vernietigen, zet men op de plek, waar
men haar gezien heeft een tabaksplant in den grond. Bo-
vendien moet men door een kleine plechtigheid (pepas),

het dreigende kwaad te niet doen {mampepasi oele); een

hoen wordt daartoe geslacht om „het gif van de slang”

krachteloos te maken. Heeft een gezelschap van vijf men-
schen het diertje gezien, dan moeten ook 5 hoenders het

leven laten.

Over het algemeen is men bang voor slangen. Komt er

een in een woning, dan beteekent dit, dat een der huisge-

nooten zal sterven; of dat het gezin een onheil zal treffen.

Men mag de slang dooden, maar dit doet niets af aan het

kwaad, dat uit haar verschijning moet voortkomen. Snijdt

een slang den weg, terwijl men zich ergens been begeeft,

dan keert men naar huis terug. De slang, waarvan men
beweert, dat ze aan elk eind van haar lijf een kop heeft,

heet oele asoe. Voor deze slang is men in verschillende

deelen van Celebes bang, maar in Baiantak heeft haar
verschijning geen beteekenis.
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Komt een vuurvlieg (poiri) in huis gevlogen, dan betee-

kent dit op zichzelf niets; maar als ze zich op iemand

neerzet, dan zal die persoon spoedig haar man of vrouw

verliezen. Als zulk een insekt in het vuur vliegt, twijfelt

men er niet aan, of eenig wild is in een der strikken of

vallen geloopen, die men heeft opgezet. Den volgenden

morgen gaat men kijken, en dan vindt men de voorspel-

ling bevestigd.

Ziet men twee omineuze vogels, dee (Phoenicophaeus

calyorinchus), samen op den weg vechten, dan moet men
weer pepas om het kwaad te paralyseeren. Tal van ver-

schijnselen zijn mambara, onheilaanbrengend, den dood
brengend. Als men bijv. een sagoboom omhakt, waarvan
alle teekenen crop wijzen, dat het merg veel meel bevat, en

het blijkt dat dit niet het geval is; wanneer men fuiken

of strikken heeft uitgezet, en er gaan dagen voorbij, dat

men er niets in vangt; als op de jacht de honden een

varken hebben omsingeld, en men snelt toe om het te

dooden, maar men steekt of hakt telkens mis; dan zijn dit

altemaal aanwijzingen, dat spoedig iemand uit het gezin

zal sterven.

Ook het geloof, dat droomen den dood der menschen
voorzeggen, is heel sterk bij deze menschen. Is men in den
droom aan het strand verplaatst, en ziet men in zee een

prauw varen
;
droomt men, dat men een sagoboom om-

hakt, of een varken of geit slacht
;
ziet men in den droom

de zon of de maan ondergaan, of ziet men zich bezig met
vuurblusschen, dan houdt men zich overtuigd, dat er in die

woning spoedig een doode zal zijn. Dit behoeft niet degeen
te zijn, die den droom heeft gehad. Men vreest, dat een
zijner kinderen zal sterven, wanneer men in den droom zijn

kam breekt, of een stukje uit hakmes of bijl springt, of een
tand uitvalt.

Men tracht de uitwerking van zoo’n slechten droom te

verhinderen door een klein offer aan de geesten (boerake),

en aan den geleidegeest (poZolo’) te brengen {mangawaoe-
inaoe), waarbij hun hulp wordt ingeroepen om den droom
niet uit te laten komen.
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Maar droomen kunnen den mensch ook gernststellen

door te voorzeggen, dat ze lang zullen leven. Ziet bijv.

iemand zich in den droom in een kokosboom klimmenen
bereikt hij den top, of bestijgt hij een berg tot op zijn kruin

;

ziet hij zich lange rotanlijnen sleepen, diehij juistln ’tbosch

gesneden heeft, of volgt hij in den droom een rivier stroom-

opwaarts, dan rekent hij crop een lang leven te zullen hebben.

De huisdieren worden gadegeslagen om te zien of ze geen
dingen doen, die mambara, onheilbrengend, zijn, want het

is steeds een der eigenaren der dieren, of een lid van hun
gezin, dat de schadelijke uitwerking ervan moet ondervin-

den. Als twee hoenders op de nok van het dak paren, of

een hen haar eieren uitslurpt, is dit onheilbrengend
;
in het

laatste geval wordt de hen gedood. Opmerkelijk is, dat

men handelingen van honden, waarvan overal elders op
Celebes wordt gezegd, dat ze onheilbrengend zijn, in Balan-

tak niet als zoodanig aanmerkt. Alleen wanneer een bond
een langgerekt klagelijk gehuil aanheft {mogaoeang), zegt

men dat een besmettelijke ziekte in aantocht is. Men tracht

dan door wichelen (momoelos) te weten te komen, wat het

voor ziekte is, die dreigt te komen, en wat men er tegen

moet doen.

Voordat de zieke den laatsten adem heeft uitgeblazen,

mag men niet weenen, want dit zou zijn dood verhaasten.

De huizen bestonden vroeger uit een ruimte, die door middel
van foeja of katoenen gordijnen in hokjes kon worden
verdeeld. De nok werd Oost-West gelegd; aan denNoord-
kant was de vloer hooger gemaakt dan in het overige deel

van de woning, want daar waren de slaapplaatsen; aande
Zuidzijde bevond zich de haard. Men sliep dus met het

hoofd naar het N. en zoo bleef ook het lijk liggen. Vroeger
werd dit niet gewasschen; alleen het hoofdhaar werd met
kokoswater ingewreven. De doode hield de kleeren waarin
hij gestorven was, aan ; daarover heen trok men hem nieuwe
kleedingstukken aan. Er waren geen bepaalde personen,

die zich met het afleggen belastten ; deze liefdedienst

wordt bewezen door familie van den gestorvene. Het
aangekleede lijk wordt ingepakt in enkele lappen foeja,
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waarvan de einden bij hoofd en voeten worden omgevou-
wen. De armen zijn langs het lijf gestrekt, en de doode ligt

op den rug. Zoolang het lijk in huis ligt, wordt geen eten

of sirih-pinang voor den doode neergezet.

Van oudsher werden de lijken in kisten (pasarang) be-

graven. Na den overgang tot het Christendom worden deze

van planken getimmerd, maar vroeger hakte men ze uit

een boomstam, zooals tegenwoordig nog een vaartuig wordt

gemaakt. Bij het vellen van een boom, waaruit de kist moest

worden vervaardigd, werd er alleen voor gewaakt, dat hij

in zijn val niet door andere boomen of door lianen kon
worden tegengehouden

;
gebeurde dit, dan was het een

teeken, dat er spoedig weer een doode in de familie zou

zijn. Als iemand een wond kreeg onder het hakken van de

kist, zou deze niet eerder genezen, dan nadat hij nog eens

een lijkkist had gemaakt voor een anderen doode.

Als de kist thuis is gebracht, wordt een hoen geslacht;

dit draagt den naam van pilajangi. Van het bloed wordt wat
aan de kist gestreken, en de vleugels van den vogel worden
aan de kist vastgebonden. Men zegt zoo te doen, opdat
geen van de huisgenooten van den pasgestorvene hem zal

volgen. Wanneer het lijk in de kist wordt gelegd, plaatst

men een aarden bord onder het hoofd
; aan hoofden- en aan

voeteneind wordt een bord overeind gezet tegen den wand
van de kist, zoo ook langs de beide zijden van het lichaam

;

ook op den bulk plaatst men een bord. Geen andere voor-
werpen dan deze borden gaan in de kist; wat men verder

meegeeft, wordt bovenop het graf gelegd.

De weduwe {haloe) zit rechts van het lijk, de kinderen
links ervan. Weduwe en kinderen hebben het hoofdhaar
ingepakt in een lap minderwaardig katoen. Bovendien draagt

de weduwe over haar dagelijksch baadje heen nog een soort

shawl als teeken van rouw. Een verbod voor de weduwe
om rijst te eten, zooals we dit in zooveel streken van Midden
Celebes vinden, kent de Balantakker niet. De weduwe mag
met mannen praten, maar ze moet dit met mate doen. Van
de familie van den man en van de vrouw is er een persoon,
die ook de rouw aanneemt, en die zich daartoe het hoofd
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met een kap bedekt {toetoei);ze worden ook bciloe genoemd.
Deze kap wordt door de weduwe en de rouwdragenden
pas afgelegd, wanneer steenen op het graf zijn gestapeld,

en de grafhut er over been is gebouwd. Zoolang ze rouwt,

moet de weduwe altijd een kind als metgezei meenemen,
wanneer ze het huis even verlaat, want de mena, booze
geesten, loeren steeds op haar.

In den ouden tijd bleef het lijk twee dagen boven de aarde

staan, en werd door de in het sterfhuis verzamelde fami-

lieleden bewaakt. Om zich den tijd te korten, werden al-

lerlei spelen gedaan. Ook na de begrafenis doet men die

spelen telkens als de familie in het sterfhuis bijeen is op
de herinneringsdagen, totdat het laatste doodenfeest, bata-

ngan, is gevierd. Na afloop hiervan mag men die spelen

niet meer doen.

Hieronder moet in de eerste plaats worden genoemd : het

opgeven en oplossen van raadsels (motangki-tangki). Eenige

van deze raadsels zullen elders worden gepubliceerd. Men
vermaakt zich met het spelen met maispitten : een vierkant

wordt met houtskool op den vloer getrokken ;
aan de ran-

den worden in een rij veel maispitten gelegd en in het

midden slechts weinige. De vele pitten stellen dieren voor,

die door de enkele in het midden worden opgegeten, tenzij

de dieren hen die zich in ’t midden bevinden, kunnen in-

sluiten. De verklaring die men mij van de regels van het

spel gaf, waren zeer verward, zoodat ik ze niet heb be-

grepen. Dit spel heet mamatjan „tijgertje spelen”. Uit dezen

naam en uit den aard van het spel blijkt, dat het ingevoerd

is. Een ander spel met maispitten is het pailoean: een

aantal pitten, die in de hand worden gehouden, worden
opgeworpen, waarna men ze op den rug der hand op-

vangt. Hoe meer pitten op den rug blijven liggen, hoe
meer succes.

Men kent ook een soort bikkelen, waarvan echter gezegd

wordt, dat het ingevoerd is. Verder heeft men het dingko-

man; dit zijn spelletjes met een koord, dat om handen en
vingers wordt gewonden, en vastgeknoopt, doch op zoo’n

wijze, dat het met een ruk is los te maken.
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Velen der aanwezigen nemen deel aan een zangspel, ba-

fengfee genaamd. Er bevindt zich een groep zangers in huis,

en een andere, die zich om een groot vuur op den grond
heeft geschaard ; deze beide groepen beantwoorden elkaars

zang. Dit is het middel, zegt men, om de booze geesten

{mena), die de ziel van den doode belagen, op een afstand

te houden ^).

Tijdens bet laatste doodenfeest, het batangan, wordt een

geleidelied voor de ziel gezongen, Dit heet motantaie. In

dit lied worden allerlei opdrachten aan den doode gegeven.

Bij deze gelegenheid is namelijk een draagmand met allerlei

levensmiddelen voor den doode gereedgemaakt, die niet

alleen voor hem zelf bestemd, maar ook als geschenken

bedoeld zijn voor hen, die zich reeds in het zielenland be-

vinden. Men draagt den pasgestorvene op: Als ge moeder
tegenkomt, geef haar dan dit, en ziet ge vader, geefhem dan
dat uit de mand. In dit lied laat men den wachter van de

doodenstad vragen, wie de pasgestorvene is, en zingende

deelt men hem zijn naam mede. Het slot van het lied is,

dat men den doode zegt
:
„Nu zijt ge in de doodenstad aan-

gekomen, blijf er, en wij blijven voorloopig nog op aarde” ®).

Wanneer een voorname man of vrouw was gestorven,

een lid van het hoofden-(fonggoZ-) geslacht, mochten de
menschen van dezelfde dorpsgemeenschap gedurende zes

dagen niet naar den akker gaan, er mocht geen leven wor-
den gemaakt, geen gong geslagen, niet geschreeuwd, enz;

overdag mocht buitenshuis geen vuur worden aangemaakt.
Voor een gewone doode werden deze voorschriften slechts

gedurende een dag waargenomen. Zondigde iemand hier-

tegen (dit heet mombongkar baloe „de rouw omverhalen”),
dan moest hij als het de rouw voor een tonggol gold, een
geit of een varken betalen als boete. Aan koppensnellen
voor een overledene heeft men nooit gedaan.

’) De doodenzang bij de To Mori en enkele clans van de Poso-tora-

dja’s heet ook tengke, en hiernaar is het groote doodenfeest bij hen
motengke genoemd.

Zulke geleidezangen komen ook bij de Oost-toradjagroep voor. Zie

het djondjoaina in de Bare’e sprekende Toradja’s, III, bl. 544.



(OOSTARM VAN CELEBES) 89

Het haar afsnijden als teeken van rouw kent men niet

;

wel worden enkele van de vruchtboomen, die de overledene

hebben toebehoord, omgehakt; dit beet moratoe. Menscben
die niet nauw verwant zijn aan den doode mogen de vruchten
van die omgebouwen boomen nemen.
Men is niet gewend baar en nagels van den doode

te bewaren.

We moeten nu kennismaken met den priester der dooden,
de bolian na mena „priester voor de menu”. Zooals we al

gezien bebben, zijn mena booze geesten, die de ziel (santoeoe)

van den overledene belagen om deze met zicb mee te ne-

men, zoodat ze niet in de doodenstad kan komen. Daarom
moet de priester de ziel bescbermen. In den tweeden nacbt

dat de ziel boven aarde staat, treedt bij op. Dan verzamelt

bij allerlei bladeren ; deze worden in stukjes gebakt, en dit

alles legt bij op een boopje op bet woonerf. Wanneer dan
in den morgen de kist met bet lijk erin naar beneden is

gebracbt, laat de bolian na mena baar bij bet boopje bla-

deren neerzetten, en zegt de weduwe en de kinderen er

naast plaats te nemen. Voor elk van ben wordt een kleine

portie voedsel neergelegd, maar niemand eet ervan. Deze
plecbtigbeid beet posikaan „gezamenlijk eten”; bet is de
afscbeidsmaaltijd van den doode met zijn buisgezin. De
bolian spreekt den doode en de kinderen toe (moliwaa), waar-
bij bij te kennen geeft, dat ze elkaar nu voor ’t laatstzien.

Daarna wordt de kist naar bet graf gebracbt. Zoowel bij

bet uitdragen, dat altijd uit de deuropening langs de buis-

trap plaats beeft, als bij den tocbt naar bet graf, zijn de
voeten van den doode naar voren gericbt. Het gebeurt "wel,

dat de kist zwaar aanvoelt. Dit komt dan, omdat er zicb

aardgeesten {tombolo tano) of mena, of ook wel de zielen van
nog levende personen op bebben neergezet, die den doode
willen vergezellen. De bolian na mena treedt dan op de kist

toe, en spreekt de geesten of zielen toe (moliwaa) om ben
te verzoeken van de kist af te gaan. Komt de stoet langs

een zijpad, dat naar akkers voert, dan strooit men op den
driesprong met curcuma (songi) geel gemaakte rijst, „opdat



90 VAN LEVEN EN STERVEN IN BALANTAK

de doode wete, dat hij rechtuit moet gaan, en niet zal af-

wijken op het pad naar den akker”.

Het graf wordt eerst gegraven als de stoet op de plek is

aangekomen, die daarvoor bestemd is. De bolian na mena
trekt met zijn hakmes een sneede in de aarde om aan te

geven hoe groot het graf moet worden. Dan wordt het gat

gegraven. Hierbij worden geen voorschriften in acht geno-

men. Vroeger maakte men het gat niet dieper dan tot aan

het middel. Zoodra het graf gereed is, wordt de kist er

met een paar rotan lijnen in neergelaten, zonder dat de

voetstappen der gravers op den bodem vooraf worden
uitgewischt. Niets wordt in het graf gelegd om daarop de

kist te doen rusten ; de rotanlijnen laat men erin liggen.

Naast de kist wordt een oud kapmes gelegd, en dan wordt
het gat dichtgegooid.

In den heel ouden tijd, vertelden een paar oude lieden

mij, hebben we de lijken van onze dooden niet begraven.

Ze werden toen 7 dagen lang in een kist in huis bewaard.

In den bodem der kist werd een gat gemaakt, waarin een

bamboe buis gestoken werd, waardoor het lijkvocht afliep

;

in het deksel was ook een gat gemaakt, opdat de zich

ontwikkelende gassen konden ontsnappen ; de reten tusschen

kist en deksel werden met liars dichtgemaakt. Na 7 dagen
werd de kist naar den doodenakker gedragen. Daar werd
een stevige paal in den grond geplant, en hieraan werd de

kist een eind boven den grond vastgebonden (nikoot). Men
keek dan verder niet meer naar den doode om: de palen

rotten door, en vielen om, en de kisten, waarvan het hout
intusschen ook vergaan was, braken open en de inhoud
werd uitgestort. Over den heelen doodenakker lagen de
beenderen verspreid.

Op mijn vraag wat de reden was, dat men in deze

gewoonte verandering had gebracht, antwoordde men, dat

de kinderen, wanneer ze met een lijkbezorging meeliepen,

en de beenderen zagen liggen, er aardigheden van zeiden

en er om lachten
: „Kijk, dat is mijn grootvader !” „Zie mijn

tante eens lachen P Dit spotten maakte de ouderen zoo
verlegen, dat ze overeen kwamen om voortaan de lijken
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der dooden te begraven. — Dit is natuurlijk de reden niet.

Dat men nog van deze wijze van lijkbezofging weet, is een
bewijs, dat de verandering vermoedelijk pas vier of vijf

geslachten geleden heeft plaats gehad, en de meest voor de
hand liggende reden daarvoor is wel, dat dit gebeurd is

onder den druk van het Banggaische vorstenbestuur.

lets dergelijks vermeldt J. N. Vosmaer van de Tolaki

boven Kandari in de dertiger jaren der vorige eeuw
: „Het

gebruik om de lijken, na dezelve vooraf in houten kisten

gelegen te hebben, in bergkloven, met de nalatenschap van
de afgestorvenen bij te zetten, schijnt hoe langer hoe meer
buiten gebruik te raken; grootendeels worden de lijken

gekist en daarna begraven” {Korte Beschrijving van het

ZO schiereiland van Celebes, bl. 96). Ook voor deze veran-

dering is geen andere reden te vinden dan de invloed, die

de Mohammedaansche strandbewoners op de lieden van
het binnenland uitoefenden.

Wanneer de priester den begrafenisstoet begeleidt, heeft

hij gezorgd een stuk van een gedoornde liaan, ingkoa ge-

naamd, bij zich te hebben. Zoodra het graf dicht is, haalt

hij die liaan erover. Men denkt, dat de ziel van den over-

ledene aan de dorens van de liaan wordt vastgehaakt.

Deze wordt dan in een lap wit katoen gepakt, en aan een

der kinderen van den overledene te dragen gegeven. Thuis
gekomen wordt de liaan op een koperen schaal (doelang)

gelegd. Bij die liaan is nu voorloopig de plaats van de
weduwe. In den avond van de begrafenisdag, den derden

nacht dus na het overlijden, worden twee hoenders geslacht,

waarvan een maaltijd wordt bereid. De bolian na mena
spreekt dan de booze geesten toe om hen te verhinderen

de ziel van den overledene kwaad te doen. Men noemt
deze plechtigheid mangrfeaboeasani, welke ten doel heeft de

ziel van den doode van de levenden te scheiden. Dit is

natoloe na mian mate „de derde (nacht) van den over-

ledene”.

Na 7 nachten, napitoe na mian mate, heeft weer hetzelfde

plaats. Na afloop hiervan wordt de liaan in den lap katoen

van de koperen schaal afgenomen en in de kleerenkist of
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-mand opgeborgen, waar hij blijft tot het eigenlijk dooden-

feest voor den overledene, het batangan, is gehouden. Het

duurt soms een jaar voordat men hiertoe over kan gaan,

want er is heel wat voor noodig om aan de gasten te eten

te geven.

Op dit doodenfeest wordt het graf, dat men tot nu toe

aan zichzelf heeft overgelaten, in orde gemaakt. De eerste

dag ervan draagt den naam van montoekas. Dan wordt
een matje gespreid bij den wand der woning op de plek,

waar te voren de doelang met de gedoornde liaan heeft

gestaan Deze wordt uit de kleerenkist te voorschijn gehaald,

en weer op dezelfde wijze in de doelang gelegd. Boven de

doelang wordt een rotan lijn gespannen, en daaraan wor-

den allerlei kleeren en lappen katoen gehangen, waarvoor
het noodige door de familieleden wordt geleend. Het „praal-

bed” heet pirate’an ^). De weduwe en een der kinderen

moeten voortdurend naast de doelang zitten, en mogen er

niet vandaan zoolang de werkzaamheden aan het graf duren,

dan om aan hun behoeften te voldoen. Bij alle maaltijden

wordt eerst voedsel aan de schaal, waarin de liaan ligt,

gegeven. De overige lieden zitten bij den maaltijd in een

lange rij bij de weduwe begonnen.

Wat de werkzaamheden aan het graf betreft, men maakt
eerst de hut erboven, en dan verzamelt men de steenen,

die als een muur om het graf worden opgestapeld; dit

laatste heet bawatoean „met steenen beleggen”.

Is de muur gereed, dan worden een hoen en een hond
geslacht. Met het bloed van het eerste strijkt de bolian na
mena de steenen aan, opdat de muur niet om zal vallen.

Dit met bloed bestrijken heet mangarara’i van rara’ „bloed”.

Het vleesch van den hond wordt klaar gemaakt, en aan
degenen, die het graf maken te eten gegeven.

Is men met alles klaar, dan maakt de priester in het

sterfhuis een draagmand, basoeng, voor den doode inorde.

In die mand worden allerlei eetwaren gedaan: rijst, mais.

‘) In pirate’an is rate een woord dat over een groot deel van Celebes

verspreid is, en dat ..doodenziel” beteekent.
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keladi, oebi, pisang, enz. Is de mand vol, dan haalt de
priester haar weer leeg om haar vervolgens weer in te

pakken. Dit herhaalt hij zevenmaal. Tenslotte wordt ze toe-

gedekt met een lap wit katoen. Nu draagt de weduwe de
mand op den rug naar het graf; ze wordt gevolgd door
alle deelnemers aan de begrafenis. Bij het graf aangekomen
wordt de inhoud der mand erop gelegd en deze wordt leeg

in de grafhut gehangen. Weduwe enkinderen gebruiken iets

van die voedingsmiddelen. Deze plechtigheid heet pama-
konan basoeng „het beeindigen (van alle doodenritten) met
de draagmand”.
Zoolang het batangan nog niet is gehouden, zondert de

weduwe bij elken maaltijd iets van haar eten voor den
overledene af, dat zij op een bord legt, dat de plaats heeft

ingenomen van de schaal met de gedoornde liaan. Bij het

pamakonan basoeng worden op het graf gelegd : een slaap-

mat (ampas), een potlepel (sondok), een aarden pot {koeren),

en een aantal van kokosblad gevlochten pakjes met rijst

(katoepat), waarvan vele niet gevuld zijn. Bij den dakrand
van de hut wordt een franje van katoen, palangas geheeten,

om het graf heen opgehangen. Aan de eene zijde van het

graf is in die franje een gat gemaakt, waarin 7 inheemsche

sigaretten zijn gestoken. Ten slotte wordt een staak bij het

graf in den grond geplant, waaraan een vlag wappert.

In den zeer vroegen morgen van den dag, die voIgt op
dien van het pamakonan basoeng, gaat de bolian na mena
de liaan wegwerpen ; dit heet mamantas kololon „het koord
doorsnijden”, waardoor alle gemeenschap tusschen den doode
en de levenden wordt verbroken. Bij alle gelegenheden is

het de bolian na mena die de geesten (mena) toespreekt om
ze ervan terug te houden de ziel van den doode kwaad te

doen. Hij regelt alle werkzaamheden bij de doodenfeesten.

Alleen met het afleggen en het kisten van het lijkbemoeit

hij zich niet. Men heeft geen geringschatting voor hem of

afschuw. Het loon dat hij voor zijn bemoeienissen ont-

vangt is: 4 borden en 4 vadem inferieur katoen (balasoe),

en bij alle plechtigheden krijgt hij volop te eten. Dit loon

wordt hem uitbetaald na het pamakonan basoeng.



94 VAN LEVEN EN STERVEN IN BALANTAK

Wanneer iernand in den vreemde stierf en begraven werd,

maakten de naaste familieleden, wanneer zij van het sterf-

geval kennis hadden gekregen, een pop van pisangstam,

waaraan hoofd, armen en beenen werden gesneden. Dit

beeldje, dat den naam draagt van bonp/col, werd aangekleed,

in een lap katoen gewikkeld, en dan zonder kleeren begra-

ven. Op dit grafje werd dadelijk een hut gebouwd, en een

muurtje van steenen opgericht, juist zooals men gewend
was te doen bij een lijk. In den derden en den zevenden
nacht, nadat het popje begraven was, werd de doode her-

dacht, en daarmee was de zaak afgedaan.

We hebben nu nog na te gaan, wat de bewoner
van Balantak ointrent het voortleven van de ziel ge-

looft. De ziel van den levenden mensch heet santoeoe.

Zoolang ondersteld wordt, dat de ziel van den overledene

nog niet naar het doodenrijk Oentoean „het begin” „waar
hij vandaan is gekomen”, is gegaan, spreekt men ook van
deze nog als santoeoe. Men doet in deze periode, alsof de

doode nog bij de levenden aanwezig is, men praat met hem,
men verzorgt hem.

Na het pamakonan basoeng, zegt men, neemt de doode
een mand met eetwaren, die de bolian na mena voor hem
gereedgemaakt heeft, op den rug, en begeeft zich op weg
naar Oentoean. Daarna spreekt men niet meer van santoeoe,

maar is de doode temboenoeat geworden '). Op dien tocht

overkomen hem eenige wederwaardigheden : hij ontmoet er

een bok, die hem stooten wil, vechtende varkens, honden
en handen, die hem alle den doorgang betwisten. Maar al

deze dieren stelt de doode tevreden door hun iets uit zijn

mand te geven ; dan laten ze den weg vrij. Tenslotte bereikt

hij een punt, waar vele wegen samenkomen. Daarbij zit een
wachter. De doode vraagt hem te zeggen, welk van al die

paden hij heeft te volgen, maar de wachter geefthemgeen
antwoord. Dan biedt de doode hem wat sirih-pinang uit

zijn mand aan, en dadelijk vertelt de toegesprokene hem

0 Ook bij het Saloean-volk ten Noorden van Balantak heet de ziel

van levenden santoeoe, de „doodenziel” teminoeat
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welken weg hij heeft te volgen otn in de doodenstad te

komen. Dit herhaalt zich enkeie malen, totdat hij de huizen
ziet, waar zijne voorouders wonen.
Dicht bij de doodenstad echter ligt een brug over een diepen

afgrond. De beide einden dezer brug worden door een

wezen vastgehouden. Gaat een doode over de brug, die

veel kwaad gedaan heeft, d. i. die gestolen, bloedschande

en overspel gepleegd heeft, dan doen die twee wezens de

brug kantelen en de afgestorvene valt in de pan met
kokend water daaronder. Die pan heet oekoeman „bestraf-

fing” (uit het Maleisch hoekoem) ; de brug heet tetean

nggoling-nggoling ^wentelende brug”. Is de doode den

afgrond gelukkig voorbij gekomen, dan komt hij in Oen-
toean, het Zielenland.

Hier is het leven juist als op de aarde. Men vertelt, dat

de Doodenstad hoog gelegen is, en als bewijs daarvoor

haalt men aan, dat velen, die op het punt staan te sterven,

het zweet uitbreekt, en hijgen. Dit kan wel niet anders zijn,

dan omdat ze een hoogen berg te beklimmen hebben.

De doodenziel temboenoeat, manifesteert zich heel zelden

in een priester en als dit gebeurt is het niet om den mensch
eenige hulp te verleenen in ziekte of nood. Het zijn uit-

sluitend zielen, die zich bezwaard voelen over het een of

ander, dat niet naar hun zin is. Gewoonlijk zijn het zielen

van moeders, die ongelukkig zijn, omdat haar achtergelaten

kinderen niet goed behandeld worden. Ze dreigen soms
haar kinderen mee te nemen naar Oentoean, en dan moet
men een hoen slachten om haar te verzoenen, en haar te

bewegen om van haar voornemen af te zien.



Inscriptie op een zuiltje van
Papringan

door

Dr. W. F. STUTTERHEIM.

In de maand Mei van dit jaar werd door Mr. Djojo-

dikoeno te Jogjakarta in de desa Papringan, keloerahan

Demangan, district Kota Cede, afdeeling Bantoel van het

gewest Jogjakarta een zuiltje gevonden waarop een in-

scriptie was aangebracht in negen rondgaande regels. De
Bouwkundig Inspecteur van den Oudheidkundigen Dienst

was zoo vriendelijk mij dit zuiltje voor eenigen tijd af te

staan teneinde van de inscriptie een transscriptie en zoo

mogelijk een inhoudsopgave te geven. Hetgeen in het hier-

ondervolgende geschiedt.

Het zuiltje heeft een vierkant voetstuk en een rond, naar

boven toe in diameter toenemend bovenstuk, het eerste

metende ± 30 cm in het vierkant, het tweede + 30 cm dia-

meter; het eerste 26 cm, het tweede 42 cm hoog. Op sommige
plekken is de steen zeer verweerd en vertoont hij fouten,

doch over het algemeen genomen laat zich de inscriptie

behoorlijk lezen.

De lezing levert verschillende bijzonderheden op, waarvan
in het ondervolgende verslag wordt gedaan.

De inscriptie vangt aan met de vermelding, dat in de

maand kartika van het ^aka-jaar 804 op den derden dag van
de heldere maandhelft, op mawulu, pahing en maandag,
de Pamgat balakas '), geheeten Mpu Balahara, een vrijstift

in de woeste gronden vanSalimar stichtte; waartoe die sima

J) Balakas is de naam van een landstreek, zooals blijkt oit O. J. O.

XXIX en O. V. 1922: 85. Waar deze streek lag is geheel onbekend.



Dessa: Ttipringan

Moemhan : Bemmgan

District: Koiagede

Afdeeling: Banlod

Gewesi: JOGJAKARTA

Schaal iiiOOOO

OyOHE!DKUNOi6E VOMDSTEM

• Vindplaah Kubcra

X ijandisleenm

o „ grtnspaal 80^ (^aka





INSCRIPTIE OP EEN ZUILTJE VAN PAPRINGAN 97

diende is niet geheel duidelijk doordat hier de inscriptie

een kleine lacune vertoont. Zooveel kan er misschien uit

worden opgemaakt, dat zij ten goede kwam aan de rama’s

van Kandang. Volgen de getuigen van deze stichting, of,

wat eer mogelijk is, de opsomming van deze rama’s ').

De eerste bijzonderheid is wel, dat wij reeds over niet

minder dan twee van dergelijke stichtingen van den Pamgat
balakas Mpu Balahara beschikken, de eene vastgelegd op een
uit de omgeving van Prambanan en de andere op een uit

de buurtvan Nanggoelan ®) afkomstig zuikje. Daar de lezing

van het pas gevonden zuiltje gemakkelijker en zekerder is dan
die van de beide andere kunnen wij de door Brandes gelezen

plaatsnaam Salima verbeteren in Salimar. Zekerheidshalve
heb ik daarenboven aan Dr. Crucq verzocht de lezing van
Brandes te verifieeren, met het gevolg dat deze mij kon
mededeelen eveneens Salimar te moeten lezen.

De zuiltjes van Prambanan en Papringan komen voorts

wat inhoud betreft vrijwel geheel met elkaar overeen ; waar
de overeenstemming niet volkomen is moet dit klaarblij-

kelijk te wijten zijn aan een foutieve lezing door Brandes
tengevolge van den verweerden toestand van de inscriptie

van Prambanan. Die van Nanggoelan is echter anders;

hier wordt namelijk niet gesproken van de rama’s van
Kapdang, doch van die van Pakoe wangi.

Dit kan ons niet verwonderen, daar de zuiltjes van
Prambanan en Papringan niet al te ver van elkaar zijn

gevonden en dus hun inscripties op dezelfde sima kunnen
slaan, terwijl die van Nanggoelan noodwendig een andere

stichting op het oog moet hebben, al is die dan ook in

hetzelfde jaar gedaan.

Ik kon helaas geen desa van den naam Pakoe wangi in

de omgeving van Nanggoelan vinden ; in de nabijheid van
de vindplaats van het zuiltje van Papringan (dat van Pram-
banan komt uit de collectie van den Rijksbestierder van

Hiervoor spreekt O. J. O. IX: Ila; 3. Rama’s zijn desa-functionaris-

sen, die men gemeenlijk „desa-bestuur” noemt.

2) Uitgegeven in O. J. O. XiV.

Uitgegeven in O. J. O. XV.

T.B.G. 73 7
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Jogjakarta en dus versleept is geworden, terwijl de aan-

duiding „uit de buurt van Prambanan” reeds toont dat

de vindplaats niet meer met zekerheid kon worden aan-

gegeven) ligt de desa Gendeng, welke naam echter wel

niet uit Kandang verbasterd zal zijn. Het gaat hier inieder

geval om een landstreek, die gelegen was tusschen het

tegenwoordige buitenverblijf van Z. H. den Sultan van
Jogjakarta, Ambarroekma geheeten, en die stad zelve, dus

in de onmiddellijke nabijheid van de laatste gelegen.

De naam van de desa Papringan komt in de Inventaris

niet voor. Niettemin zijn er reeds vroeger oudheden ge-

vonden, welke thans worden opbewaard op het erf van de

Besaran der Suikerriet-onderneming Moedja-Moedjoe. Het
zijn onderdeelen van een tjapdi of zelfs van meerdere.

Tegelijk met de vondst van de oorkonde kwamen nog twee

fragmenten uit de desa Papringan voor den dag, een hoofde-

looze Kuwera en een kop welke als ornament heeft gediend.

De plaats van deze tjapdi’s kon nog door de bewoners der

desa worden aangewezen, is echter aan niets meer te her-

kennen — waarschijnlijk is de nabij gelegen brug over de

kali Gadjah wong daaraan schuld.

Merkwaardig is ten slotte het feit, dat de sima, welke
blijkens de vindplaats van het zuiltje van Papringan en de
waarschijnlijke vindplaats van dat van Prambanan, zich

tamelijk ver moet hebben uitgestrekt (de opgave „uit de
buurt van Prambanan” zal toch wel niet slaan op een vind-

plaats bij Papringan, dat eer „uit de buurt van Jogjakarta”

zou moeten worden genoemd), gezegd wordt te zijn ge-

sticht in de alas van Salimar. Op zichzelf genomen is dit

Deze stukken bestaan uit twee yoni’s, twee zittende beeldjes, door

verweering onherkenbaar, twee trap-voluten, enkele juweel-topstukken en

andere fragmenten.

2) De rivier draagt dezen naam eigenlijk slechts ten Zuiden van den
grooten postweg Jogjakarta — Prambanan. Ir. Moens opperde de veronder-

stelling, dat deze naam door de (vroegere) aanwezigheid van een of meer
Gane<;:a’s (Gadjah wong zou een omschrijving daarvan kunnen bevatten)

zou zijn in het leven geroepen. Het ware wenschelijk dit eens te onder-

zoeken. Misschien bevinden zich onderde te Jogjakarta aanwezige Gane^a’s

enkele uit deze omgeving.
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geen bewijs voor een hypothese dat in den aanvang van
de 9e 9ak.a-eeuw (882 A.D.) de vlakte van Prambanan onbe-
bouwd terrein moet zijn geweest. Maar als wij daarbij

bedenken, dat de inscriptie van Nanggoelan van dezelfde

alas spreekt, dan krijgen wij den indruk als zou inderdaad
in die periode de streek ten Zuiden van de Merapi niet

geheel bebouwd terrein zijn geweest, zooals wij toch, uit-

gaande van de bestaande veronderstelling omtrent de
ligging van Java’s hoofdstad in die buurt, zouden willen

aannemen. In dit verband verwijs ik dan ook den belang-

stellenden lezer naar. mijn opmerkingen dienaangaande in

Oudheidkundige Aanteekeningen No. XXVI terwijl ik

in de herinnering roep dat de naam van de plaats waar
in 778 A. D. Panangkaran zijn Tara-tempel bouwen liet,

Kalasan luidt, in welken naam als ik mij niet zeer vergis

wel eens een herinnering aan alas-gronden kon opgesloten

liggen. Men begrijpe mij echter goed ;
ik stel mij niet

geheel Zuid-Midden Java als een woestenij voor, waar
geen desa’s zouden te bekennen zijn. Hiertegen pleit reeds

hetgeen de oorkonden ons omtrent het voorkomen van
desa’s in die streek kunnen leeren. Maar wel stel ik mij

voor dat dit deel van Midden-Java slechts voor een klein

gedeelte bebouwd en ontgonnen was en dat telkens stuk-

ken van de overgebleven alas-gronden tot sIma’s werden
gemaakt teneinde het stichten van bijzettingstempels voor

de kratonbewoners te kunnen mogelijk maken.

Thans volge de transscriptie der oorkonde.

(swasti) fakawarsatita 804 kartikamasa trtiya puklapaksa

mawulu pahlng somawara tatkala sang pamgat balakas

pu balahara manusuk sima ing alas i salimar (u)mehhaken
nikanang Imab ramanta i kandang . kalang si wama

.
gusti

ngai . si patib si pingul si liwib . kalima ma(r)wwut . si -ithi

wikil si bunu. gusti (ing) wualu si pupul.parujarsipanam-

*) Bijdragen 89 (1932) pag. 278 vlgg.
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wan si mula partaya pida^ winkas si na^al^ . wariga si sari

.

si tiruan wariga galalj si -nggir . hulair si wli . si rudra

.

tuha burn si mahi si guwai si pandol tuhalas i tangkil si

--kan si pulung.si bant(a)l si wuhung . tuhalas hadian si

(Jikah si sampur si madyns si (w)agang tuha pacjahi si hli

.

marga si hli. mapkan si awit. wahuta si agya . hulu kuwu
si mujul. hu(lu) wuattan si wullak marhyang si brahma si

ran(da) si (th)ibang. si- -marhyang i patahunan si jubung
wihSra swami si tiruan si (twor) ||oil.

De in de oorkonde opgesomde dorps-functionarissen zijn

dus de volgende ; kalang, functie onbekend, gusti, idem, doch

zeker geen adellijke titel of kaste-aanduiding zooals thans,

kalima, functie onbekend doch zeker samenhangend met
woorden als pangliman (Bali= assistant van een sedahan)

tnz., parujar, procuratiehouder, woordvoerder, ook parwuwus
geheeten, partaya, elders pratyaya, functie onbekend, winkas,

plaatsvervanger, wariga, functie onbekend, hulair, hulu-air,

irrigatie-opziener ^), tuha buru, jacht-opziener, tuhalas, bosch-

’) Wat de verschillende personen betreft, zoo kan nog worden op-

gemerkt, dat in K. O. X een zekere pu pingul, vader van astira een

gusti is, een zekere pu hli, vader van tunggu, als winkas fungeert en een

pu mula eveneens. Daar deze oorkonde uit 802 dateert (880 A.D.) is het

lang niet onmogelijk dat wij hier dezelfde functionarissen hebben. Op
deze wijze zou onze oorkonde van Papringan een aanwijzing kunnen
bevatten voor de waarschijnlijke herkomst van K. O. X, welke onbekend
is. Wij mogen vermoeden dat zij eveneens uit de streek van Jogjakarta

en Prambanan afkomstig is. Het voorkomen van een si hali op O.J.O.

XII behoeft hiermede niet in strijd te zijn.

2) Deze functionaris zal hebben overeengekomen met de zoogenaamde
oeloe-oeloe der hedendaagsche Vorstenlanden. Ir. J. L. Moens was zoo

vriendelijk mij inzage te verleenen in een bij hem berustend schrijven

van 1924, behelzende een omschrijving der positie van deze oeloe-oeloe’s.

Aan dit schrijven ontleen ik met toestemming het volgende

:

„De oeloe-oeloe desa is in de desa de vertegenwoordiger van de be-

zitters van bevloeide gronden. Hij is niet hierarchisch ondergeschikt aan
het waterschapspersoneeL Hij ontvangt bezoldiging in grond van de desa,

die daaryoor zoo mogelijk een speciaal daarvoor aangewezen loenggoeh
beschikbaar stelt. De oeloe-oeloe’s worden vrijgesteld van het verrichten
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opziener, tuha padahi, gamelan-opziener, mdrga, weg-opziener,

map/can, marktmeester, wahuta, functie onbekend, hulu kuwu,
woning-opziener, hulu wuattan, brug-opziener, marhyang,
tempel-opziener (?), wihdra swdmi, klooster-opziener (?) Paru-

jar en winkas zijn wel beiden,hoewel verschillend, toch slechts

degenen, die voor een bepaald soort hooge ambtenaren
handelend optreden. Vaak is in de oorkonden de hooge
ambtenaar eerst opgenoemd en daarna volgt dan de me-
dedeeling dat zijn „parujar’’ of „winkas” die-en-die is. De
mapkan komt tamelijk zelden onder de „ramanta” voor;

mij is slechts bekend O. J. O. VI : 24. Een wariga galah

vindt men in O. J. O. XV ; wariga zou dus iets met wapenen
te maken kunnen hebben. Of is het iemand die voor de

wariga (magische kalender) zorgt ? Een hulu kuwu vindt

men in O. J. O. XII en een hulu wuattan in O. J. O. XV.
De marhyang zal wel iets te maken hebben met de par-

hyangan, het voorouderverblijf (tjapdi’s enz.).

Verdere opmerkingen houd ik mij ten goede, daar voor

een adaequate behandeling van deze hoogst interessante stof

mij ten eenenmale de tijd ontbreekt en wij daarenboven

beter doen te wachten op het door Dr. Goris te verwerken

en te publiceeren materiaal.

Jogjakarta, September 1932.

van heerendiensten (besluit van den Rijksbestuurder), Van het verrichten

van desa-diensten worden de oeloe-oeloe's vrijgesteld door de desa, zoo

mogelijk bij de Tototjorodesa’s”.

Men zie voorts het belangrijke artikel van Ir. Moens in „De Water-

staats-Ingenienr” 1927 pag. 275 vlgg., in het bijzonder 281, waar gesproken

wordt over de Pangoeioe banjoe, welke term samenhangt met het

hulu air van onze oorkonde. Naar alle waarschijnlijkheid was (is?) de

oeloe-oeloe lid van het desa-bestuur.



Een Beschreven Koperplaat

uit Zuid-Kediri
door

Dr. W. F. STUTTERHEIM.

Door tusschenkomst van Ir. J. L. Moens ontving ik ter

inzage een beschreven koperplaat uit Tjampoer Darat (Toe-

loeng Agoeng, Zuid-Kediri), afkomstig uit de verzameling

van den Assistent-Wedana uit die plaats. Hoewel de plaat

er slechts een is uit een serie, welke voor de rest verloren

is gegaan of nog niet bekend, en wel de tweede daarvan,

acht ik den inhoud toch van zooveel belang dat een trans-

scriptie hier op haar plaats is. De plaat is van bet gewone
formaat en meet 10.5 bij 32.5 cm. breedte en lengte, terwijl

de dikte 3 mm. is. Wat de plaat zelf betreft zoo komthet
mij voor dat men duidelijk aan haar kan zien op welke

wijze zij (en waarschijnlijk wel vele, tenminste vele oost-

javaansche koperplaten) moet zijn gemaakt. Hier en daar

vindt men op de plaat nameUjk de sporen van bet glad

strijken van bet was-model, waarnaar zij zou zijn gegoten en

waarin de letters oorspronkelijk waren geschreven met een al

of niet beet gemaakt naaldvorraig voorwerp ’). Eerst daarna

zou van dit was-model een afgietsel zijn vervaardigd. Dit

„schrijven” van de oorkonden schijnt ook bet geval geweest

te zijn bij enkele baiische oorkonden, waarbij dit in de

dunne cementlaag geschiedde, welke op de zachte parassteen

was aangebracht en die bet schrift voor ondergang heeft

behoed in die gevallen, waarin de cementlaag intact bleef.

Het lijkt mij dan ook op zijn minst genomen onvoorzichtig

om te spreken van de in koper gegraveerde oorkonden, al

') Zie Holle, Tabel enz. 1882 pag. 17.
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acht ik de mogelijkheid niet uitgesloten dat dit in enkele

gevallen juist is ^).

Wat vertelt ons nu de inhoud van dit fragment?
Om te beginnen ontbreekt natuurlijk jaartal en konings-

naam. Tevens valt het op dat de plaat enkele storende

fouten vertoont die de mogelijkheid doen overwegen of

zij niet een her-uitvaardiging is ult den majapahitschen

bloeitijd, zooals wij er zoovele bezitten. ^Waramgajgi”
voor het later goed gespelde „warggaji”, „mangkana mit-

ta” voor het later voorkomende „makanimitta” en enkele

kleinere "slips of the pen” maken deze mogelijkheid groot.

Gelukkig bevat het gespaard gebleven stuk een groot

gedeelte van de sambandha, eigenhjk het meest interessante

dus van de oorkonde. Een en ander komt hierop neer

dat de warggaji i horren (’s Konings dienaren te Horren ?)

zich bij den koning hebben beklaagd over het feit, dat zij

tengevolge van hun buurschap met den sundaschen vijand

herhaaldelijk krijgsdiensten zouden hebben te verrichten,

welke niet naar wensch zouden zijn gewaardeerd en be-

loond, redenen waarom zij verzoeken hunne gronden tot

Sima gemaakt te mogen zien, erfelijk tot op kinderen en

kindskinderen. Deze inhoud doet ons zeer betreuren dat

de dateering niet bewaard is gebleven. Immers, er wordt

gesproken over den sundaschen vijand, wiens gebied aanhet
hunne grensde (lla 6). Is de plaat nu inderdaad oorspron-

kelijk thuis hoorende in de streek waar zij gevonden en

bewaard werd, dan zou op een gegeven oogenblik een in

het toeloengagoengsche gelegen desa hebben gegrensd aan

het door den supdaschen vijand bezette gebied. Kan dit

lets uit te staan hebben met de Pasupdan uit Ayam Wuruks
tijd? Dit zou wel een geheel ander beeld van de toenma-

lige verhoudingen opleveren dan het gebruikelijke, waarbij

slechts van een min of meer vluchtige expeditie sprake

was. Hopen wij dat de andere platen zich niet lang meer
schuil mogen houden.

Naar het gevoelen van Dr* BOSGH zou dit voornamelijk op Midden-

Java het gevalgeweest zijn.
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Thans volge de transscriptie, welke anderen in de gele-

genheid moge stellen hun licht over den inhoud te laten
[

scbijnen.
I

lla. 1. haji. manatha. kupda pinupu pingro katiga kasa-
I

nga. padamlaknang sang hyang ajna haji pragastl. sa

2. mbandha. ikang waramgajgi i horren manembab i

Ibu paduka ?ri maharaja, manghyang i knohan ya
,

3. n sumima thaninya. umagehakna kalllirana dening

wkawetnya. menne hlem tka ri dlaha ni f
4. dlaha. mangkana mitta mangkana manastapa nikang
warggaji i horren. tan kasumbat swakarmmanya
5. ri kahambeknya. nyan deni tanpantara hakirim tka

ni ?atru. tatan hana sangka ni panghuninga
6. ring kaharadara. nguniweh an dadyan tumangga-
tangga da^tang nikanang ^atru sunda. mangkana rasa

ning panembah ni

llb. 1. kanang warggaji i horren. i Ibu ni paduka ^ri ma-
haraja. kunang sangkari mahasara nikahotsa

2. ha nikanang warggaji i horren. makanimitta pina-

kahujung karang paminggir. catu ni matingkah baba
3. ban nitya lot kahudanan kapyeyan. makadadab
fari ni paprihaken Ibu ni paduka ?ri maha
4. raja, ri samarakaryya sarisari tumamaha sadatang

i

ni salmab wukir nikanang fatru. i katakottama
5. ni pamrib nikanang warggaji i horren. ika mang-
kana ya tika nuwuhaken murby areiia sama i ^ri ma
6. haraja. hetu ni turun i karupya fri maharaja, i ^
manghyang nikanang warggaji i horren. paka

’

(cetera desunt)



Head-Hunting Expeditions of the

Tugeri into the Western Division
of British New Guinea

by

PAUL WIRZ

During my journey in the British part of New Guinea
(March — Dec. 1930) I made one trip from Daru along the

south coast of the Western Division, which now is but

thinly settled. The few settlements on the coast (Katedai,

Turituri, Mawata, Mabudauan) owe their existence to a

population composed of Kiwaipp cross-breeds, which in the

course of time has colonised and taken possession of the

Fly estuary and gradually spread westward along the

coast towards the boundary. The interior, mostly covered

with eucalyptus trees, is inhabited by the sad remains of

the “old population”.

I made use of my visit to the above mentioned coast

villages to gather information, as far as this is still possible,

about the former head-hunting expeditions of the Marind-

anim or Tugeri, as they are here generally called. And
sure enough 1 had the good fortune to discover some old

men who still had vivid recollections of the Tugeri and
their visits, having fought themselves on these occasions.

What interested me above all was to see the feelings with

which the natives who had taken an active part in these

events would recount them, and also to discover what
relations had existed between the tribes. 1 wanted to find

out once and for all what was true and what was fictitious

in the reports of the Tugeri, mostly exaggerated and full

of wonders, about their travels in the foreign territory and
their experiences there.



106 HEAD-HUNTING EXPEDITIONS OF THE TUGERI INTO

In 1890 A. C. Haddon published a comprehensive report

of all that was known about the Tugeri at that time ^).

Haddon then lived on the islands of the Torres Straits, and

had been able to make personal enquiries about the Tugeri

to missionaries (notably E. B. Savage) and government

officials. But very little was known. Although the strangest

things were related, it was not even known definitely what
kind of people the Tugeri were and where they lived. The
general opinion was that their home was somewhere in the

region of the Mai-Kusa or Wasi-Kusa.

I shall begin by quoiting the introductory report in

Haddon’s paper, from which it can be best seen what
people at that time thought about the Tugeri.

“There is a tribe of head-hunting pirates who ravage

the coast of New Guinea in Torres Straits. They are called

by the natives of the Straits Togeri, Tugeri, Tugari, Tuger,

etc., and they are supposed to live up the Wasi Kusa (some-

times called the Wai Kusa, — Chester river). They usually

come down in canoes during the rainy season, or North-west

monsoon, apparently because they are not good seamen
and are afraid to face the South-east trade wind. Their

plan is to paddle along the coast and out to the near islands

during the calms which characterise the “Nor-west”, and
to remain ashore when it comes on to blow. Their pres-

ence is then manifested by their camp fires. They are a

fierce, blood-thirsty people whose only object appears to

be to collect heads. The inhabitants of the northern portion

of the Straits have a great dread of them and tell won-
derful stories about them. — One of these is that they break
the arms and legs of their prisoners so as to prevent their

fighting or running away. They then keep them as fresh

meat until required, killing and cooking one or two bodies
at a time”.

How far back these head-hunts go or when they first

began, we naturally do not know. The oldest reports of
them, which go back to about 1885, assure us that in any

') Haddon A. C., The Tugeri Head-Hunters {Int. Arch. f. Ethnogr. IV
Leiden 1891).
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case at this time the head-hunts were carried out with
great determination and audacity. Also at this time the

coastal region on both sides of the boundary must have
been fairly heavily depopulated, but we may confidently

assume that this depopulation occurred fairly evenly from
West to East. With growing audacity they set out every

year at the end of the dry season (Nov.-Dee.), their objects

being, firstly, to secure as many heads as possible so as to get

names for the children who had been born in the meantime,

secondly to steal some more children, thirdly to rob and
plunder generally and bring home as much as possible,

and finally to break the monotony, to see and experience

something new and be able to give proof of bravery and
courage.

How these head-hunts were carried out, the technicalities

of plundering and preparing the trophies etc. have been

described in such detail that I shall make no attempt to

discuss such matters here, and shall confine myself to the

reports of the natives on both sides, i)

From the various reports and traditions about the head-

hunting expeditions of the Tugeri one thing seems clear,

namely that these raids were by no means always of a

hostile and malignant nature. True the capture of as many
heads as possible was the chief purpose of these expeditions

but not the only purpose. It would be wrong to assume

that there was a state of bitter enmity with all the tribes

in the British territory. To understand the real state of

affairs it is absolutely neccessary to know the mind of the

native and also to remember that the conceptions “enmity

and friendship” have another meaning with these black

races than with us. How exceedingly loose and indefinite

these two conceptions are will be appreciated by all those

who have been in contact with these people for some time.

It is a part of the whole disposition, form of life, and no

') The reports of these head-hunting expeditions as far as made known
by the British and Dutch are chronologically arranged in: A. Wichmann,
Entdeckungsgeschichte von Neuguinea (Nova Guinea Vol. II, Brill Leiden

1910 — 1912). They go back to the year 1885.
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less, social conditions of these natives, who are hardly

capable of a social consciousness, and this at any rate does

not reach beyond the limits of the family social group,

E. B. Savage records the first visit of the Tugeri to the

island of Saibai from a first hand knowledge ; the meeting

was on both sides absolutely peaceful. So great was the

feeling of confidence that the Tugeri left their weapons in

their boats and advanced to meet the others unarmed. Their

was an exchange of all available things the Tugeri had
with them, particularly bodily ornaments, in return for

which they received knives and other iron tools ; the business

being completed they returned home.
As a matter of fact these “displays of friendship” are

very typical of the Papuans, and were mostly only an

excuse for coming. Doubtless the desire for iron was very

great at that time; and as there was also the opportunity

to barter and get possession of the costly “fakre” it was
not impossible to forget for the moment about cutting off

heads and even be very nice and friendly; these are traits

which can still be observed in the unfrequented parts of

South-West New Guinea. Yet in spite of this it was no
rare occurence for such a “peaceful” meeting to end with

a sudden and well arranged attack on individuals or

unarmed groups, and therefore there was generally an
air of distrust about them, and great care was always
taken that the visitors carried no weapons.
These apparently peaceful relations were always of a very

formal nature, as is always the case between the different

tribes of these natives.

Even the natives of the British territory were by no
means clear as to the descent and origin of the Tugeri, and
here too the strangest things were related about them.
It was the general opinion that the home of the Tugeri
was somewhere in the West, on the Mai-Kusa or Wasi-
Kusa, since they were sometimes seen in this region by
the Boigu islanders. The view was always held, although
this seems strange to us, that the people who came every
year were not the same, and that there were different
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groups of Tugeri who relieved each other. There was a
special name for these groups, “neki”, which is however
not of Marindinese origin.

The Boigu islanders distinguished between two principal

groups or neki, the “Raja-Tugeri” and the “Tua-Tugeri”,

but the differences between the two groups are not known.
These Marindinese terms are not common, and I know
nothing to indicate that the Tugeri had any such organi-

sation or agreement permitting only certain persons to take

parts in the annual expedition.

As the inhabited districts were situated chiefly on the river

courses (Torassi, Morehead, Wasi-Kusa, Mai-Kusa), it is

clear that the inhabitants of these districts suffered most.

The head-hunting of the Tugeri was by no means limited

to the coast region proper ; it was the custom to follow

the river courses in canoes or to make long marches, and
thus the whole of this vast territory was covered, and
whenever possible visits were made to the villages too to

attack and massacre the defenceless inhabitants. Fifty years

ago there were only few coast settlements, as named above,

and to raid these was not such a simple matter, since the

tactics of the Tugeri were only too well known and their

appearance at once put the villagers on their guard. For this

reason the greater part of the murdering took place in the

interior, where it could be done much more comfortably.

There was besides the opportunity to pay flying visits

to the islands, and as we know this was done on a large

scale. Boigu seems to have been, by reason of its position,

a popular resort, which was continually being called on.

The extent to which these islanders suffered may be seen

from the various reports. In one year no less than nine

persons were murdered, among them a chief and a “teacher”

and as a result of this the natives of Boigu resolved to give

up their island for good and all and emigrated to Dauan,
which was safe from the unseaworthy boats of the Tugeri.

A further report greatly surprises us by relating that

other tribes took part in the head-hunting expeditions of

the Marind-anim, making thus common cause with them.
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This is all the more surprising since the Marind consider

all who do not belong to their tribe as enemies, and in

former times took upon themselves the sole task of exter-

minating these “Ikam-anim”, as they called all people who
spoke another language. Here again the terms friendship and
enmity must not be used in our sense. The two terms are as

changeable as the psyche of these children of nature itself.

It is and remains an undeniable fact that in the psychological

moment the native, as if in the grip of some demoniac
power, will slay and devour with a ghastly cold-bloodedness

not only strangers from another tribe, but also those who
are closely related to him. That such things took place

with great regularity we know from the cruel and blood-

thirsty rites which accompanied all secret cults — which
were in fact the principal part of the ceremony (the mystery

itself). The participation of other tribes in the head-hunting

raids of the Marind is most clearly shown in a report of

Macgregor') from the year 1891, in which he says;

“The information gained at Boigu respecting these people

was maigre and vague : they do not know the origin of the

word Tugere; they are ignorant of where they come from,

save that they arrive from the west with the north-west

monsoon and return thither by the south-east; they say

they are accompanied by a second tribe called Babiri^),

and that neither can swim ; they use only the bow and
arrow in fighting”.

We happen to know that these very Bapir also suffered

at the hands of the Tugeri. Gan there be a misunderstanding
here ? According to what I myself have experienced and
seen the paradox which we seem to have here is, far from
being impossible, quite natural. We know already that these

bloodthirsty savages can embrace in warmest friendship

their bitterest enemy of yesterday, and vice versa.

Of the greatest interest for our survey is the fact that

the eastern coastal district, and above all the stretch east

of the estuary of the Morehead River or Javim as the

Quoted by Haddon, o.c. p. 180 — 181.

Apparently Bapir is meant.
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Maiind-anim call it, is the real saga land of the Papuans.

True the mythological legends come into contact with

countless other places in their own country, inhabited or

not, but the British coastal region (english mirav) plays a

very special and strange part in this respect, which I have
reported in detail previously. These traditions are obscure

and disconnected, and on the whole consist of little more
than a great number of names of larger or smaller creeks,

river-courses, sand-banks, rises and other land-marks, and
also of names of their ancestors (dema) which are somehow
connected with these places.

Taking all things into consideration, one gets the impres-

sion that this region was occupied in former times by our

Marind-anim and that in some places there had been

permanent settlements. Unfortunately I was unable to carry

out my intention of getting a first hand knowledge of this

stretch of coast between the Morehead River and the Wasi-

Kusa, which from a mythological point of view is of the

greatest interest. In order to do this one must use a canoe,

while I coasted in a motor-boat and could not land.

Nevertheless I was able to distinguish isolated groups of

coco-nut trees and sand-banks, which former nearly always

indicate former settlements. I have already emphasised that

to-day the whole coastal district is uninhabited. The first

coast settlement in British territory is Bugi, a fishing village

at the mouth of the Mai-Kusa and opposite the island of

Boigu, which is inhabited by natives descended from the

Mawata.
According to what the Marind-anim themselves imanim-

ously say, the British coastal district really was the dwelling

place of their fathers (dema). They still consider it to this

day as their own territory (nahan mirav). Here it was that

their fathers the dema, who made and created all things,

lived and laboured. Here it was also that their fathers held

the first and earliest mayo ceremonies.

It is a surprising fact that all reports of the mayo ceremonies

lead back to that fabulous district east of the Morehead.

One finds here for the first time the name mayo when
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approaching from the East, and it is known that these

places in the bush where the ceremonies were held were
always called thus. The traditions tell also of a great snake

(bir) which wandered to the North, and the children of this

snake were the first mayo novices (mayo-patur). From this

first and most easterly mayo, beginning in the east of the

Morehead estuary where the first mayo ceremonies were

held, each later ceremony was gradually moved farther to

the West. In this way Kumbe was reached. And here the

mayo places suddenly stop. With the crossing of the Kumbe
River one enters the region of the other cult, the imo.

Thus the first mayo ceremonies were held in the British

territory, or at least this is the universal opinion of the

Marind. Another proof of this is a beautiful, broad sand

deposit on the coast which also bears the name mayo;
here coco-nut palms flourish and there is a bank of reddish

rock (limonite) which according to the legends owes its

creation to one of those first, albeit unsuccessful, mayo
ceremonies ; a dema poured blood over the novices who
were hunched up on the ground, and they were turned

into stone. This episode, which is kept particularly secret

by the mayo supporters, is a report of what may be called

the origin of these ceremonies, which in former times al-

ways ended in a massacre and a cannibalistic feast.

The holding of these ceremonies in the British coastal

district shows that long stays must have been made here

(the whole ceremony takes about four months) and all

this goes to prove that once, in the fabulous mayo, per-

manently occupied settlements of the Marind-anim were
situated, of which everywhere the coco-nut groves are still

to be seen.

When the coastal stretch was finally given up as a place

of residence we know naturally very indefinitely, but in any
case it must have been a very long time ago and doubtless

reaches back to a period when the conditions for settling

were very different from now. The historical facts, which
reach back only 45 years, are of no help. It was formerly

thought, according to the statements of the natives of Boigu,
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Mawata and Turituri, before it was known that the Tugeri
actually lived in the Dutch territory, that their home lay

in the upper courses of the Mai-Kusa and Wasi-Kusa, since

they used to pitch camp there. This soon proved itself

fallacious however.

However that may be, we know for certain only that

the Marind-anim once had settlements on the south coast,

east of the Morehead River. It is now hardly possible to

say whether they had always lived here, or whether they

came later from the West on the head hunt. The former

seems to me the more likely, and this supposition is sup-

ported by the innumerable names which they have given

(in their own language) to even the most minute water-

courses, sand-banks, hills, coral-reefs and so on — names
which occur now in their present country (e.g. Maro,

Kombis, Javi'm). The other supposition is not, however,

impossible. Strange as it may seem, it happens more often

than one would at first glance imagine, that isolated fami-

lies or groups of families separate from their community
and emigrate, settling continually in foreign territory. In

the course of time I have met with many such examples

in many different parts of New Guinea, and this proves

at the same time what a remarkably varied settlement

field this island has become. The most important reasons

for such emigration and colonisation are again and again

tribal and family feuds, caused by some 'misconduct or

other (often of the most petty kind) and their results, —
sorcery, vendetta etc. More rarely emigration has a peaceful

cause, for instance connection by trade or marriage, or the

exercise of some handicraft in the region of some foreign

tribe which is unable to do such work itself. An example

of the latter is the new Biak settlement in the Humboldt-
Bay region, which promises to develop into a proper

colony. The emigrants decided that they could do better

business with the products of their forging (which the

inhabitants of Humboldt-Bay did not understand) in the

new country; but here again at the very bottom of the

business were family disagreements.
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Are we to assume from these traditions that the coastal

stretch actually was at one time settled by Marind-anim ?

A few years ago I looked upon this as an unquestionable

fact. That these natives, or rather their ancestors formerly

lived in the British territory, and according to all ap-

pearances in the lagoon region of the central Fly, seems

now almost certain. True there remains to be found the way
they took on their emigration to the Dutch territory. Formerly

I was certain that the journey had gone from the estuary

of the Fly along the coast, but now 1 have some doubts about

this. I am still of the firm opinion that the Marind-anim

once (perhaps only temporarily) occupied the coastal region

between the Morehead and the Mai-Kusa, but I do not

credit a downright emigration of the Marinds along the

coast from the East. On my last journey to the upper Maro
(Merauke River) and from there to the lagoon region of

the Fly (Wembra) I became more and more convinced that

this emigration, at least for the main part, followed the

same path in the interior, that is along 7° 30' in a wes-

terly direction. To-day we know too that related tribes of

the Marind-anim inhabit this lagoon region of the Fly

(Lake Murray, Gapadepa, Sui, Warn) ^). In language as well

as culture we find here a coincidence with the Marind-anim
shown by no other population in the Western Division.

It is true that in many cases, principally with the Kiwai
and tribes related to them, there is in the whole southern

part of the delta division a common basis and similarity

The inhabitants of this region call the Fly Wemr^ Wemga or

Wembrd. Also the inhabitants of the upper Maro, who used to make
annual head-hunting expeditions to this region, call it by these names.
Warn is a lagoon which almost borders on the Dutch territory, lying

almost directly east of Bupul {the government station on the upper Maro).

A little north of this lie two more lagoons: Gapadepa and Sui. The
native name for Lake Murray I was unable to ascertain exactly. Apart
from the Wemra, the Kombis is also known, which latter name is often

found in the Marind country for river courses. This Kombis seems to

correspond with the Strickland River. As we shall see later, another
Kombis is the Wasi Kusa. Tributaries of the Wemra or Kombis are

Gazaki and Abu.
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of customs and cultural elements to be discerned ; but in

the course of time many other cultural waves which have
passed over this district have left the isolated tribes of the

central Fly, of which the Marind- anim is one, untouched.

The Gogodara in the region of the Aramia, where I was
able to make investigation, are to some extent to be classed

with the Marind. With their well organised totem-social

system they correspond directly to the Marind-anim, with

whom they have much more in common than with the

Kiwai and other neighbouring tribes on the Bamu estuary.

So we may now consider it fairly established that the

immigration of the Marind to their present home was by
way of Lake Murray and other lagoons in a fairly regular

east-west direction, — in the interior, and not along the

coast. The Maro and Kumbe were crossed, and the Bian

river was the first to be taken into possession. And in fact

some of the oldest settlement centres of the Marind lie on
the upper Bian, as many things go to indicate. The house-

building, customs and various habits are the same, more
or less, as those of the people inhabiting the lagoon district

of the Fly; unfortunately I am unable to go into these

details here. And besides this the fact must be considered

that there are only two social groups here, the Gebze and
the Mahiize, which may without doubt be considered as

the two oldest.

From here the journey southwards and the penetration

to the east and west took place. The different-speaking

tribes of the Kumbe River, whose former presence is to be

seen everywhere from the place names, were forced more
and more to the East, to the Maro and still further. And
in a similar way the tribes living on the Mauwekle were

forced to the West and the island Frederik-Hendrik. Thus
gradually the settlement of the entire coast and of the

whole district between the three rivers Kumbe, Bian and
Mauwekle was completed, while the original tribes retained

possession of the Maro (Merauke River).

More or less all of the coast settlements in the eastern part

of the Dutch territory, from Borem down to Sarira in the



116 HEAD-HUNTING EXPEDITIONS OF THE TUGERI INTO

East and stretching to the Bian River, took part in these raids

into the British territory. And sometimes the inhabitants

of Sangase, Alaku, Mevi and even of Okaba and Makalin

also joined the expedition. This gave a fine band of warriors

running into hundreds. But it was an exception for the whole
troop to go in one company. More often smaller groups

were formed here and there, some going ahead and others

following. Camp was pitched in a suitable place, for which
the various units reassembled. It was a proper nomadic
life. There was no hurry, and when a likely spot was found

a stay was made to restore the sago stocks, to fish or to

hunt, sometimes even more stable huts were built and
plantations laid out. Some of these places are also noted

on maps, so that to-day we are informed about this subject.

But whether these camps were permanent or used only

from season to season we do not know.
From these camps the men would sally out, mostly

alone to the inhabited territory, to surprise workers on
the plantations or even whole villages and capture heads.

But these were not the only tactics of the head-hunters.

From both sides, the Tugeri as well as the Papuans of the

British coastal territory, I was convinced that they some-
times came as good friends, always bringing something or

other to barter with them.

On the other hand. Van Eerde and Van der Kolk ^) are

of the opinion that the immigration of the Marind-anim
came from two different districts; they are lead to this

conclusion by the diffusion of the two most important

sects (or secret cults), the Imo and the Mayo, which corres-

ponds more or less with the distribution of two different

dialects; it is maintained that the Mayo came from the

East along the coast, and the Imo in the same direction,

although in the interior to the upper Bian and then down the

river between the Mayo who had already settled down. This

is contradicted by the fact that there are by no means only

') Tijdsch, K. Ned. Aard. Gen. 2 Ser. dl. XXXIX 1922, p. 510. Gf. also

Dr. A. C, Haddon’s introduction to The Kiwai Papuan of BriUsh New
Guinea by Gunnar Landtmann, London 1927, pag. 14 and following.
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two cults and two distinct dialects. In the upper Bian, which
we must look on as the oldest settling centre, neither the Imo
nor the Mayo is known, but the so called Ezam cult, which
has nothing to do with either; the dialect here is also rather

different from that spoken on the coast.

Surprisingly great is the number of names of the many
small creeks, river-courses, sand-banks, coral-reefs and even

most minute hills which the old people got to know on
their journeys along the coast of the British territory and
can still relate in the correct order. But it would be hopeless

to try to get these names confirmed bij the natives of the

British territory.

Only the names of the greater river-courses and islands

are the same, while the others have been given by the Marind-
anim themselves. In fact many of these place names seem,

as is the case in their own country, to be derived from va-

rious events which somehow or other particularly impressed

them ; this completely precludes a derivation of these names.

The only way to ascertain these names with any certainty

is by use of a map, and even then the possibility of con-

fusion is not removed, since many of them, such as Kombis
and Maro, occur more than once.

There follows a list of the names of creeks, river-courses,

sand-banks, islands and the places which were used for

camps, as I heard them from the oldest people of the coast

settlement near Merauke, beginning at the Torassi, the

boundary river, and continuing eastwards. But it must not

be overlooked that many of these names refer to places,

camps etc. in the interior, without giving us any indication

which districts are meant.

Torassi (or Bensbach River), boundary river.

Kundi, Small creek.

Ja vim, Morehead River.

Wirin, Small creek.

M a y 6. This is the legendary Mayo, where there is still a

sand deposit with coco-nut palms, with reddish stones

in front of it (limonite ?) which lie clear at ebb, and
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the origin of which is said to have been the first of

the Mayo ceremonies held here.

Javar-makan (Literally: “stolen earth”). This is appa-

rently an absolutely bare and desert stretch of the coast.

Kaw. Mayo, Javar-makan an Kaw usually names in one

breath, and therefore either be directly together or

following one another. Kawa is same as „island”. The
first islands howewer, coming from the West, are the

Talbot Islands.

S d k - m e a n (Literally : “arrow conjured”). This is a place

on the coast, the name of which apparently refers to

some event or other.

J o r e h m a s e t uk a

Wares, Small creek.

W a s a m-m i e t

S e n a i

K am bo
D o r e b

Kindep’ avahdb (Literally: “eyes here clasp round”).

This is a place on the coast, which name probably

declare, that here the pirates tarry to go farther.

K o m b i s, apparently great river, which must correspond

to the Wasi-Kusa.

B a b o
)

G e rm e r 7 islands, probably the Talbot Islands.

/In any case these places lie between the Wasi-

g ^ ^ \ Kusa and the Mai-Kusa.

S am ak o r. Said to be a great island. Can the island Strachan

be meant ? Although the Tugeri knew well that it was
possible to reach the Mai-Kusa from the Wasi-Kusa, it

seems improbable that they named the land lying be-

tween as islands. Or perhaps the island Kusa is meant.

M a r o. Said to be a great river, which must correspond

with the Mai-Kusa.

Bug! Settlement on the east side of the Mai-Kusa. It seems
that the Tugeri sometimes pitched a great camp here.

At that time anyhow Btigi was uninhabited. Only
occasionally natives came over from Boigu to fish there.
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^ K e s a b
Na ependa ado avi (Literally: “dung deposited

here”). A place on the coast, which evidently derives

its name as being the first place at which the natives

could land after a long canoe journey to relieve

themselves.

Ep’ kwitare (Literally: “there rises”). Dauan is meant,
whose mountain is visible for many miles. The Tugeri
never visited the island Dauan. But the island Boigu

^ and Saibai were known to them, and doubtless they

did not fail to hunt heads here,

i
Batu
B a n g u. Many creeks and also localities bear this name.
Mabudauan. Here the Tugeri would occasionally erect

a big camp, where the women and children were left

behind whilst the male members of the expedition

would penetrate further east and into the interior. The
locality Mabudauan was not founded however until

1888, when it was at first used as a police station to

hold the Tugeri in check.

Tamara. Supposed to be a river near Mabadauan. But
possibly the Pahoturi is meant.

E n d a r o. Possibly Daru is meant by this.

Birmbu
Iw aj a b

These localities existed already at that time,

and are doubtless of old date. Thus must have
usually been the destination of the journey.

^ M a w a t a The relations with the natives of this settle-

1 ment were temporarily at least good, and barter

Turituri was carried on, naturally the most coveted

thing being iron. But all this could not prevent

some unfortunate individual from losing his

head now and again.

Daru. This island was also not unknown to the Tugeri,

,
but was not however regularly visited.

Maro. A great river, as wide as the Maro at Merauke,
which must correspond to the Oriomo.
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Ueri- h a ua. A very great river. But possibly it is only

the Fly after all (west shore), or a part of it, perhaps

the Toro-passage.

This river, the Ueri-haua, seems to have been the limit

of the journeys. What then lay on the other side of the

water was for the Marind the most secret of all secrets

and still is to this day. For them the world comes to an

end with the Ueri-haua. It is the portal to the beyond, and

on the other side lies the kingdom of the dead (Hais-mirav).

It seems from this that the Ueri-haua is only the Fly, or

perhaps the Toro-passage, which separates the island of

Parama from the mainland.

The natives of Mabadauan told me that the Tugeri never

came beyond Mawata and Tun'turi, which however is not

true, except perhaps for their last visits. The island Dam
was not unknown to them and the Oriomo was apparently

called Maro.

They further tell of a great country called Masuda which
is opposite Masuda and where people like themselves live,

although the latter statement is one to which one may
attach little weight. Masuda can just as well be the coastal

stretch between the Oriomo River and the Toro passage,

and also the island of Parama. But it must not be forgotten

that the Marind did not only go along the coast, but also

in many cases along river-courses in the interior, where
they were quite as well informed as on the coast itself.

Many of these names can therefore refer to territory and
landscapes in the interior. The island Saibai and even
Boigu were also known to them, and we know from a

report dating from 1889 that they murdered eleven natives

on the latter named island.

The island Dauan was not known to them, but by reason
of its high mountain it occupied their imagination more
than anything else they had got to know on their jour-

neys. “Ep kwitare” — “There rises” was the name of this

strange island which they could only see from the coast.

For to go there in their canoes, although they were by no
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means cowards, would have been too great a venture. It

is thus very easily understood that they brought the most
strange rumours home with them of this mighty stone, as

they called the island. They used to relate, as do the old
folk in the coastal villages to this day in the region of

Merauke, of a great red fire, which was really not fire,

but rather a bright light, which continually flared up and
sank, rather like a lighthouse lamp. But smoke was also

to be seen, and the whole mountain seemed to be one great

fire. They gazed and wondered and puzzled their heads
over these strange phenomena, but could find no solution

to the riddle .....
When I came to Dauan I made investigations. But no

one could tell me even the least about it, and a lighthouse

had never stood either on Dauan or on any of the neigh-

bouring islands. A volcanic eruption ? That also seemed
impossible. True Daru is of volcanic origin, but there are

no reports of eruptions within living memory. So the only

solution is that the whole thing is a fabulous exaggeration

of quite an everyday thing, perhaps a nocturnal fire.

Another time when ascending a creek the water became
so solid and thick, like a paste, that it seemed wiser to

turn and go back rather than run the risk of remaining fast.

The hill of Mabudauan surprised them, the great, polished

stones of which were a phenomenon they had never seen

before.

It is only natural that the strange and new things these

head hunters saw on these foreign expeditions of theirs

should make no small impression on them. Mountains, rocks,

boulders and many other things were seen which were not

to be found in their own country. No wonder that seen

here, in a foreign land and under unusual conditions, these

things made a far greater impression on them and became
wrapped in tradition and fable. Anything they saw in a

foreign country was of course much stranger than at home,
if only from the long and diflFicult journey and the nervous

strain. And when they returned the reports to those who
had stayed at home were naturally decorated and exagger-
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ated. These stories were handed down, as is always

the case gaining a little with each delivery, until in the

course of time the “english mirav” soon came to be the

land of all things strange, unusual and supernatural. And
so it still is in the mouth of the blacks.

Often the strangest things were told which had no more
reality in them than the legendary exaggeration of some
quite normal and everyday event, and when the last shreds

of truth were taken from them, were designed to live in

the mouth of the blacks for all eternity as true events.







Het Berlijnsche Ardhanari-beeld en
de bijzettingsbeelden van

Krtanagara
door

Ir. J. L. MOENS.

1. Inleiding.

Een sedert de publicatie voortgezet onderzoek nopens

„Het Buddhisme op Java en Sumatra in zijn laatste bloei-

periode”*) heett uitgewezen, dat in deze mijn vorige bij-

drage noodzakelijk aanvullingen en verbeteringen moeten
worden aangebracht, in het bijzonder met betrekking tot

het pantheon van Krtanagara. Een directe aanleiding deze

te publiceeren ontbrak echter, totdat onlangs Stutterheim’s

kritiek®) op een speciale passage van evenbedoelde bijdrage,

het geschikte aanknoopingspunt bood. Naar aanleiding van
mijne conclusie, dat de bijzettingsplaatsen van Krtanagara,

in de Nagarakrtagama vermeld als „ring sagala” en te

Jajawi, identiek zouden zijn, maakt genoemde auteur n.l.

de opmerking: „Voor deze veronderstelling lijkt mij geen

„goede grond voorhanden .... Ook lijkt mij twijfel aan

„het plaats aanduidend karakter van „ring sagala” niet

„gerechtvaardigd, tenzij men de zaken ingewikkelder moet
„maken dan zij schijnen .....”
Ik kan, ondanks Stutterheim’s pleidooi, niet toegeven dat

in het woord „sakgala”, door Kern gerectificeerd tot „saga-

la”, een plaatsnaam moet worden gezien; uit het onder-

staande zal blijken dat ik er zelfs geen plaatsaanduiding

') T. B. G. 1925 pag. 521 e. V.

2) Een bijzettingsbeeid van Koning Krtanagara te Berlijn?
'

T.:B. a 1932 pag* 723/4.
*

'

,

,

.

T3.G. 73-2 1
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in vinden kan. Desondanks was mijzelf overigens reeds

gebleken, dat een samentrekking van de beide hoogerge-

noemde bijzetplaatsen van Krtanagara tot een, inderdaad

niet juist is en bet gevolg was van een te beperkt inzicht

mijnerzijds in de openbaringsgedaanten van het Opper-

wezen, dat Kytanagara met den naam Qiwabuddha bestem-

pelde ; een en ander zal bier tbans worden bersteld. Onjuist

is overigens ook Stutterbeim’s gelijkstelling van de bijzet-

plaatsen „ringke” enjajawi ')• Vatte ik samen de Sambho-
gakaya en de Nirma^akaya van den (^iwabuddba, bij vereen-

zelvigt, zooals ik boop aan te toonen, de Dharmakaya en de

Sambbogakaya van betzelfde Opperwezen. Was bij mij ecbter

de samentrekking van twee emanaties van verscbillende

„dimensie” bet gevolg van een miskenning van de innerlijke

beteekenis van bet begrip Ciwabuddba, bij bem beeft de uiter-

lijke overeenkomst van de door Prapanca gebezigde aandui-

dingen: „(^iwabuddbarca” en „^iwabeeld met een Buddba
in den makuta” tot bet misverstand aanleiding gegeven.

Uit de ondervolgende uitvoerige motiveering van een

en ander zal tevens blijken, dat m.i. in bet door Stutterbeim

te Berlijn aangetroffen Singasariscbe beeld niet bet Jina-

portretbeeld moet worden gezien van Kftanagara, bedoeld

in zang 43: 6 van de Nagarakrtagama, nocb een zijner

andere zielebeelden.

Tot slot zal — en dit bopenlijk met meer positieve argu-

menten dan door Stutterbeim ten gunste van Krtanagara
aangevoerd — worden aangetoond, dat aan een anderen

Singasariscben vorst de spiritueele bebuizing van bet twee-

slacbtige Berlijnscbe beeld meer eigen was.

2. Het Jinabeeld „rmg sakala”.

Ik kan niet medegaan met Stutterbeim’s dooddoener
(pag 723)

:

„Kern’s vertaling van de laatste regel van stro-

„pbe 5 (ringke enz.) met „op de plaats waar bij

„bijgezet werd ..... enz”. „isjuist”. Met deze apodictiscbe

0 ibid. pag. 720 en 724.

Deze en volgende cursiveeringen in de aanhalingen van Stutterbeim

zijn van mij.
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uitspraak wordt immers geen weerlegging gegeven van
Poerbatjaraka’s m.i. juiste betoogdat„ringke” beteekentnhier”

(synoniem „ringkene”, modern Javaansch „ing kene”) n.l. te

Singfasari,Krtanagara’shoofdstad,waar aan den dichter de ge-

vraagde inlichtingen werden verstrekt nopens de Singasarische

dynastie. Er moet derhalve gelezen blijven worden: „Hier

(te Singasari), waar hij werd bijgezet staat een Qiwabud-
dha-beeld enz.”.

Kern’s vertaling was echter aan Stutterheim uiteraard

welkom, want daardoor kon hij, oogenschijnlijk terecht, de

„onbepaalde” plaats „ringke”, waar volgens Prapanca een

Qiwahuddhdrca stond, gelijkstellen met Jajawi (pag. 724),

waar bet onbeschrijfelijk schoone Qiwawimha zich bevond
met het uiterst fijne Afcsobhya-beeldje „i ruhur (m)makuta”

d. w. z. in den haartooi. ')

Hoewel Prapanca inderdaad aangeeft, dat in beide bij-

zettingstempels een ()]iwabuddha-beeld stond is daarmede
echter m. i. niet gezegd, dat hij een en dezelfde (^iwabuddha-

emanatie bedoelde, zooals Stutterheim eenvoudigheidshalve

aanneemt ;
dit hadjuist bewezen moeten worden, alvorens

tot de door Stutterheim gestelde identiteit te kunnen be-

sluiten, aangezien Prapanca zeker drie emanaties van den

(^iwabuddha in zijn gedicht vermeldt.

Welk ^iwabuddharca stond dan echter wel „ringke” i. e.

te Singasari in de tjapdi van Krtanagara, die, naar men
uit zang 43 : 5 kan verstaan, vergeleken mag worden met
de aardsche afspiegeling van de Jinendrdlaya of de Qiwa-

buddhaloka ?

In dit godenverblijf keerde Krtanagara na zijn dood terug

(„mantuk”), was hij opgegaan („mokta”) in den Allerhoogste.

Thans mag wel, zooals overigens Poerbatjaraka reeds heeft voor-

gebracEt, ¥Oorgoed afgerekend worden met de oorspronkelijke vertaling

van Kern, dat dit zou beteekenen „boven (in den tempel) met een kroon

(m(a)makuta)”, aangezien de reduplicatie van de m een normaal gevolg

is van de voorgaande r van ruhur. Men vergelijke : dharmma, pnrwwa,

arddha enz, en zang 37:3, waar men op analoge wijze na elkaar geschreven

vindt : . . . arnhnr kkasugatan , . . . Hiermede vervalt de slotzin in noot

38. T.B.G. 1925 pag. 534.

2) Pag. 723/24, ibid.
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Dit wil beide praktisch zooveel zeggen, dat zijn assche in

de ondermaansche Jinendralaya was bijgezet onder bet

hoofdbeeld van vereering, opdat zijn ziel in deze behuizing,

die immers de aardsche weergave was van bet Opperwe-
zen zelf, zicb zou manifesteeren, indien en zoo vaak bet

door zijn nabestaanden door middel van geeigende offergaven

zou worden afgesmeekt. Uit een vergelijking nu van de mede-

deelingen van de Nagarakrtagama met die van de Pararaton,

in welk laatste boek de graftempel van Qri Qiwabuddha te

Singasari „Purwapatapan” wordt gebeeten, kan bebalve de

gelijkbeid der begrippen ^^iwabuddba” en „Jinendra”, nog
worden afgeleid, dat bet „Purwapatapan” te Singasari en

de aardsche „Jinendralaya” of „Qiwabuddhaloka” een en

dezelfde tjapdi voorstellen.

Indien men nu weet dat te Singasari, in de oude hoofd-

stad van Krtanagara, de z.g. QiwaitischeTorentempel stond,

waarvan een Linga bet hoofdobject van vereering vormde,

blijft slechts aan te toonen, dat ook de begrippen Qiwabud-

dhdrca en Linga in Krtanagara’s ^iwabuddhistisch stelsel

identiek zijn, om tot de identiteit van dezen Torentempel
met Purwapatapan en Qiwabuddhalokate kunnen besluiten. ')

De aantooning van evengenoemde identiteit zal hieronder,

zoo goed en zoo kwaad als zulks mogelijk is met bet karig

beschikbare materiaal, worden beproefd; er zal dan tevens

blijken, dat bet Qiwabuddhdrca, door Prapanca nringke”

bedoeld in zang 43 :5 van de Nagarakrtagama, ten rechte de

Lingagedaante van (^iwabuddha is en dus een andere (^iwa-

buddha dan die te Jajawi, welke een Bhairawa was. Vooits

zal blijken, dat ik, in mijn vorige bijdrage, den naam
„(^iwabuddha” uitsluitend toekennende aan den Yamari van

i) Stutterheim’s uitspraak dat de bijzetting„ringsagala” „misschienhet

Purwapatapan van de Pararaton” zou kunnen zijn, moet m. i. inderdaad

een „bloote hypothese” blijven heeten (pag 720), zoolang hij niet aan-

nemeiijk weet te maken, welke plaats zijn „buddhistische Ardhanari” in

het pantheon van den Torentempel zou hebben kunnen innemen.

Een volledige rectificatie van alle sedert mede gebleken kleinere

onjuistheden zou mij te ver voeren; zij is overigens voor den critischen

lezer overbodig.
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Jajawi en den Watuka-bhairawa van den Torentempel, in

zooverre heb misgetast, dat ik daarbij ten onrechte alleen aan
Bhairawa’s van sakala-niskala-dimensie dien naam heb

toegedacht, terwijl (^iwabuddha’s sakala- en zijn niskala-

verschijningsvorm uiteraard eveneens aanspraak daarop
kunnen doen gelden. Is de Watuka-bhairawa van den To-
rentempel van Singasari de sakala-niskala-gedaante van
den (^iwa-lihga, de Yamdri van Jajawi is de Sambhogakaya
van den Qiwabuddha, wiens Nirmanakaya Amoghapdga
is en wiens niskala-emanatie, de Wajra-lifiga zal blijken

te zijn.

Reeds eerder werd door mij de aandacht gevestigd op
de eenheid van het „karakter”-type bij de godheden, welke

tot eenzelfde emanatiereeks behooren. Zoo is bij Krtana-

gara's kalacakra-buddhistische secte blijkbaar Aksobhya het

standaard-karakter geweest. Volgens de inscriptie op het

Djaka-dolok-beeld te Soerabaja, werd hij immers op het

lijkenveld te Wurare gewijd tot Mahdk$obhya

;

hij was er

opgegaan, levend verlost in dien Jinendra. Bij den Wajra-

bhairawa (Yamari) van Jajawi was Aksobhya volgens zangen

55/56 van de Nagarakirtagama de spiritueele vader van het

(^iwa-bijzettingsbeeld en ten slotte heeft, van het Jina-

bijzettingsbeeld van zang 43 van hetzelfde lofdicht (dat

blijkens dien zang mede een Ardhanari-karakter bezit) de

vrouwelijke, en voor ^akta’s uiteraard meest belangrijke

helft het karakter van Locand, de bekende dubbel-?akti van
denzelfden giwabuddhistischen Dhyanibuddha Aksobhya.

Nader zal blijken, dat hiermede niet Aksobhya’s normale

donkerblauwe Indrawisnu-gestalte bedoeld wordt, doch

Vrf. rniine hypothese nopens het pantheon van den Mendoet (T. B.

a 1921 pag. 529 e.v.).

2) De Spiritueele vader van den Sada^iwa-bhairawa is niet absoluut

bepalend voor de essentie van het Opperwezen, aangezien die bij derge-

lijke buddhistische Bhairawa’s gewoonlijk Aksobhya is i.v.m. het gede-

moniseerde Hari-karakter van dezen Sambhogak^a en zijne Iccha^akti.

Zuiverder richtsnoer verschaft de spiritueele vader van den Nirmanakaya,

die steeds een ^antamurti, een vredige gedaante, is.
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zijn vlekkeloos reine aka^a-gedaante, zijn diamanten bajra-

essentie, die ?unya is ') en ^iwa gelijkt!

In mijn vorige bijdrage nopens Krtanagara’s bijzettings-

beelden werd reeds aangetoond, dat de sakala-manifestatie,

de Nirmanakaya van den C'iwabuddha, in Krtanagara’s

stelsel, de dubbelgodheid Amoghapaga is; en dat deze Ha-

rihara in wezen half AwalokiteQwara, half Manju^ri is.

Uit bet feit, dat de Nagarakftagama van zijn Ardhanari-

gedaante vermeldt dat hij op Wairocana-Locand gelijkt,

volgt, dat, in de ^antamurti van dezen Harihara, de spiri-

tueele vader van de Awalokita-(^iwahelft niet is de roode

Amitabha-Rndra, doch de witte Wairocana-Qiwa met de

buddhistische linga- of dhwajamudra (niet te verwarren

met den gelen Brahma-wispu-Wairocana, die de dharma-

cakramudra voert).

Beschouwen wij den wajrayanistischen Mahepwara met
afwisselend Harihara- of Ardhanari-samenstelling van na-

derbij. Men bedenke hierbij, dat volgens de traditie het

Wajrayana — deze door zijn mystieke riten en incantaties

bovennatuurlijke macht verleenende supramahayanistische

Leer — door Buddha zelf verkondigd heet, als hij, in zijn

tachtigste levensjaar, nadat hij het rad der Leer gewenteld

had te Sarnath en te Rajagfha, dit ten derden male deed te

Dhanyakataka ihOrissa, in Zuid-Indie dus ! A1 mogen dan ook
de Magadhische „universiteiten” te Nalanda en te Wikrama-
fila de centra van verspreiding zijn geweest van dit „ver-

*) Men vergelijke hierbij Prapanca’s mededeeling aan het slot van
vers 2 van zang 56 (vertaling Kern): „Tengevolge van zijn toovermacht

(siddhi) verdween deze (Aksobhya), wiens wezen in waarheid het hoogste

Niet is (^iinyatatwa parama)” en de Sang Hyang Kamahayanikan
:
„De

heilige Aksobhya is het element aka^a
;
wat van nature taya ( = <pfinya)

is, dat heet aka^^a”. Kern Verspreide Geschriften VIII pag. 50. De Cit

sabha van de v66r de 6e eeuw reeds bekende Zuid-Indische <^iwa-tempel

te Gidambaram is het verblijf van Qiwa in zijn aka^a-gedaante ; er staat

geen beeld in.

2) T. B. G. 1921 pag. 558.

2) Evenals Nalanda in de 8e en 9e eeuw voor het Tantrisme van
(^riwijaya en Midden-Java bepalend is geweest (Krom, Barabudur-Mono-
graphie p. 757), geioof ik dat voor de periode welke ons hier interesseert
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fijnde” Mahayana '), deze heilsleer draagt onmiskenbare
sporen van beinvloeding door gaiwa-, bhagawata- en cak-

tagama’s. Bij al de NirraSpakaya’s of geopenbaarde
begoochelingslichamen van dit siddhanta-buddhistische Op-
perwezen kan men steeds het volgende verschijnsel con-

stateeren. Aangezien de sakala-manifestaties alle typische

„Heilanden” zijn, moeten zij in de tegenwoordige kalpa

noodwendig vormen zijn van Awalokite^wara. In de on-

derhavige godenstelsels echter moeten zij, evenals de sid-

dhantistische Mahe^:wara’s, tevens dubbelgodheden zijn,

waarom hun een tweevoudige Qakti (Jnana- en Kriyagakti)

wordt toegemeten. En dan blijken zij bij ontleding, steeds

op Hara-Awalokita geente, manlijke (of vrouwelijke) ema-
naties van „Bodhisattva-dimensie” te zijn^^ weike (mede)

den specialen ffan-aard bezitten van den Adibuddha van
het stelsel. *)

Terecht werd derhalve door Prapafica de Ardhanari^akti

van Krtanagara’s Amoghapa^a, die half Awalokita half

Manju^ri is, de dubbel^akti Locana geheeten; zij is n.l. de

Bodhi^akti, behoorende tot de emanaties van de spiritueele

vaders, zoowel van de Hari-, als van de Hara-helft van
Amoghapaga i.e. van den donkeren Aksobhya en van den
witten Wairocana. Zij is de witte Locana, die evengoed
Wairocand had kunnen heeten en voerde zeer waarschijn-

lijk de dhwajamudra.
Aangezien Krtanagara’s Amoghapa^a tot de Aksobhya-

(lOe— 13e eeuw), de Wikrama^ila-sangharamaoverwegenden invloed heeft

uitgeoefend in Midden-Sumatra en Cost-Java. Werd bijv. niet Ati^a of

Dipankara^rijnana (overleden in 1055 A. D.) hoogepriester van Wikrama-

9ila, nadat hij 12 jaar lang in Suwarnadwipa (te Qriwijaya ?) de Kalacakra-

leer gepredikt had? (Grunwedel, Mythologie p. 58; Samaddar, Glories of

Magadha p. 127). En vierde niet jnist deze wajrayanistische Kalacakra-

secte hoogtij in Singasari?

*) Geeft dit wellicht een aanw’ijzing voor het bezigen van Nagari-

karakters voor de inscripties op de beelden van Wisnuwardhana?
2) Kan wellicht deze invloed de voorkeur verklaren voor een plants als

Negapatam (Zuid-Oost Dekhan) voor het oprichten in de lie eeuw van een

„buddhistisch” klooster vanwege ^udtoanivarman, Vorst van (Jriwijaya?

3) T.B.G. 1921. Tjandi Mendoet
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emanatiereeks behoorde, zal hij wel dien Dhyanibuddha in

de tiara hebben gevoerd. Is dit te verklaren voor een

dubbelgodheid wiens Hara- en Harihelften op zich zelf

emanaties zijn, respectievelijk van den witten Wairocana,

en den donkeren Aksobhya ?

Bezien wij daartoe bij wijze van vergelijking den Amo-
ghapa^a van Krtanagara’s vader Wisnuwardhana naderA)

Deze bestond uit een op Awalokita geente donkere Maitreya

met de abhayaxaudra (hiermede _den Agni-Amoghasiddhi-

aard van de Hari-helft van den Adibuddha verradende) en

voerde een Amitabha in bet haar. Op het eerste gezicht

zou men bier derbalve de voorkeur zien gegeven aan den
spiritueelen vader van de Hara-belft voor de bepaling van
bet karakter van bet gebeel. Dit is ecbter slecbts scbijnbaar

bet geval; immers de onderbavige Amogbapa^:a is een

emanatie van Oiwa-Agniwispu en aan bem beboorde dus

ook bet buddbistiscb equivalent van Agni-Rudra tot spi-

ritueelen vader te worden toegekend en daartoe is de

roode Amitabha bij uitstek gescbikt.

De roode Amitabba zou mede een toepasselijke spiritueele

vader zijn voor een Amogbapaga, die uit een op Awalokita
geente gele Maitreya met de dharmacakramudva bestond

(daarmede den Ratnasambbawa-Brabmawi§nu-aard van de
Hari-belft van den Adibuddba te kennen gevende); dit

„vaderscbap” is dan te verklaren, doordat de kleur van
Brabmawispu (vooral op Java) mede rood kan zijn, zoodat

bij en Agniwispu vaak onderling worden verwisseld of ge-

lijkwaardig geacbt. Werd reeds inde ganta-samenstellingen

de Amogbasiddbi-Agniwispu-aard van de Hari-belft weleens
met Aksobbya-Indrawisnu-qualiteiten toegerust, bij de demo-
niseering van deze belft, verkreeg ze praktiscb steeds,

altbans naar uiterlijk, mede bet karakter van Indrawispu, en
wel door den betreffenden Bbairawa een Aksobbya in den
makuta te doen voeren. Dit laatste geldt evenzeer indien de
Hari-belft oorspronkelijk Ratnasambbawa-Brabmawispu-
karakter bezat. Dergelijke omstandigbeden maken uiteraard

0 ibid pag. 556 e. v.



Fig. 1. Buddhistische ardhanari

in het Museum fiir Volkerkunde te Berlijn.
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een theoretische afleiding van de geheele reeks, uit toevallig

beke de losse gegevens, steeds bezwaarlijk en de kans
op misinterpretaties zeer groot. Gelukkig doen zich echter

weleens bijzondere omstandigheden voor, waardoor een

onbekende term uit de reeks kan worden afgeleid.

Laten vs^ij echter deze mogelijkheden voorloopig buiten

beschouwing— in de 4e paragraafvan dit opstel wordt hierop

nader teruggekomen — en bepalen wij ons tot Kjrtanagara’s

Amoghapaga. Trachten wij, naar analogie van het voren-

staande, een antwoord te vinden op de reeds gestelde vraag,

of deze Jina inderdaad een Aksobhya in het haar kan dragen,

die in eerste instantie de spiritueele vader, zuiver van de

Hari-helft lijkt. Dit is echter evenals bij den Amoghapaga
van Wispuwardhana slechts schijn, want Aksobhya kan
zich evenzoogoed aanpassen bij de geheele Harihara-emanatie

als Amitabha bij den Amoghapaga in het pantheon van
Wispuwardhana. Indien hij n.L de spiritueele vader moet
zijn, zoowel van Awalokitegwara als van Manjugri m.a.w.

zoowel een witte Wairocana als een donkere Aksobhya
moet kunnen vertegenwoordigen, kan hij wel niet anders

zijn dan een witte Aksobhya, een Indrawisnu in Ciwa’s

kleur ! Deze witte, of juister nog, kristalheldere Akfobhya-
dibuddha nu, is m.i. de Qiwahuddha of Mahdksobhya; het

is uiteraard niet de gewone Dhyanibuddha, doch de hoogste

dier Jina’s, de Jinapati, de Jinendra, de Adibuddha van
Krtanagara’s stelsel, die tevens (^iwa is.’)

Zijn Adigakti is vanzelfsprekend een mystieke gedaante

van de hoogergenoemde witte Locana of Werocana, enzal

zeer waarschijnlijk een witte Prajhdpdramitd^) zijn (met de

bodhyagrimudra), die eveneens Aksobhya in haar coiffure

en het boek op een blauwen lotus als attribuut kon voeren.

Krtanagara prefereerde inderdaad den witten of „diaman-

ten” Mahaksobhya, wijl deze verfijnde Koninggeleerde voor

*) In mijne vorige bijdrage (T. B. G. 1925 pag. 540 e.v.) was een en

ander niet voldoende onderkend, doordat de aandacht te veel was gecon-

centreerd op de demonische afleidingen, die ik daardoor ten onrechte

uitsluitend den titel Qiwabnddha waardig keurde.

2) Vgl. Foucber 11 Etude, pag. 82, die ook een witte Prajna vermeidt.
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alles wilde doen uitkomen, niet alleen dat zijn Leer was

gericht op het verkrijgen van siddhi en het bereiken van

psychische voimaking, doch ook dat hij zijn macht voor-

namelijk ontleende aan zijn inzicht in de mystiek der heilige

leerstukken, welk wajra-inzicht wit beet of kleurloos is als

het wajra-kristal ! Voor het bovenstaande mogen duidelijke

aanwijzingen worden gevonden in de uitvoerige mededee-

lingen welke Prapan^a in zang 43 van zijn lofdicht aan

deze eigenschap van Kftanagara wijdt (vertaling Kern):„ . .

„na dien begon het Kali-tijdperk en werd de wereld ver-

„dwaasd en in beroering; alleen bet hoogere Wezen, dat

„de zes transcendentale kundigheden bezat, beschermde de

„wereld als Majesteit en Vorst. Dat was de reden waarom
„de Koning deemoedig de voeten van (^akyamuni ' ) vereer-

„de, standvastiglijk. IJverig betrachtte hij de Vijf geboden,

„de gebruikelijke sacramenteele handelingen, wijdingscere-

„monien. Na zijn wijding tot Jina (lees Jinendra) werd zijn

„naam alom bekend als Qri JndnabajreQwara. In de wijs-

„begeerte, spraakkunst en andere wetenschappen, die de

„Vorst bestudeerde, was hij volkomen ervaren. En ten over-

„vloede van dit alles verdiepte hij zich in alle zaken van ’s

„menschen binnenste : vooral het z.g. Subhuti-Tantra werd
„door hem doorgrond en de inhoud ervan in zijn hart

„opgenomen. Het welzijn der wereld beoogende, legde hij

„zich toe op godsdienstige vereering, op yoga, op samadhi .

.

„Er is geen ander der vorige heerschers zoo beroemd als

„deze Koning ; ervaren in de wetenschappen, goed
„thuis in de gezaghebbende boeken der ware Leer, zeer

„gerecht, standvastig in zijn Jina-gelofte daarom
„zijn zijn afstammelingen alleenheerschers In het

„^aka-jaar 1214 keerde de Vorst terug in het verblijf van
„den Jinendra. Wegens zijn kennis van de verschillende

„ceremonien en alle leerstukken, heet het algemeen van
„wijlen den Koning, dat hij is, „de in (Jiwabuddha’s wereld
„zalig overledene”.

') Dit was uiteraard niet de orthodoxe Buddha; Kern is hierdoordes-

tijds evenzeer op een dwaalspoor geleid (vgl. T. B. G. 1921 pag. 530 e.v).
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Deze Jndnabajregwara, ook geheeten JndneQwarabajra (in-

scriptie van Toempang van ?;aka 1273) of Jfidna^iwabajra,

kreeg de hoogste Jinawijding (de Jinendra-wijding) op het

lijkenveld te Wurare en ontving den wijdingsnaam Mahd-
ksobhya. In de betreffende inscriptie (vertaling Kern), welke
aanvangt met een lofprijzing op dezen Alwetenden Tatha-

gatha, de belichaming van de hoogere kennis (Jnana),

wordt van Krtanagara wederom vermeld, dat hij is
:
„een

„Wijze (Muni) uitmuntende onder de kenners der

„wetboeken, verkondiger van den Dharma, gesierd

„door een juweel van een geest, begaafd met een lichaam

„gezuiverd door de stralen van ware kennis, volkomen
„vertrouwd met de wijsheid eens Buddha’s (sambodhijnana)”.

Jnanafiwabajra was de aardsche emanatie zoowel van
den in de agama’s vaak met een kristal vergeleken Jnana-

Qiwa (die reine, vlekkelooze Intelligentie is en dus bajra-

essentie bezit), als van den glashelderen, jjdiamanten” Indra

der Jina’s Mahdksobhya; hij was derhalve in waarheid

Qiwabuddha. Ik behoef hier voorts niet meer te herhalen

de overeenkomst'in-de-beteekenis i. c. mystieke identiteit

in dit yogatantrisch Wajrayana van het buddhistische wa-
jra-symbool en den giwaitischen linga, van deze beide ty-

pische, reeds in de oudste tijden als afweermiddel gebe-

zigde symbolen. Het lijkt m.i. dan ook wel gemotiveerd

om van den Aksobhya-^iwa ') van dit door niets uit zijn

evenwicht te brengen Opperwezen (Aksobhya, gesymboli-

seerd door Wajra), van dezen standvastigen Sthanu ((^iwa,

gesymboliseerd door Linga) de niskala-gedaante, de attri-

buutlooze, ongeopenbaarde Dharmakaya als een onbewogen
Bajra-lihga, als een fiwabuddhistischen Linga te zien.

Van den Qliwabuddha-Lihga, van dezen Linga metdevoor
dit stelsel karakteristieke A/csobhya-essentie, is deSambho-
gakSya, de sakala-niskala-gedaante, een Bhairawa, vanzelf-

sprekend eveneens met bajra-aard ; iconografisch is dit uit-

0 Niet alleen Indra is in de Veda’s de wajra-drager, doch ook de

vedische Agni-Rudra is dat en het staat vast dat de epische (^iwa van

deze figuur is afgeleid. Er bestaat dus vsrel een merkwaardig „wajraver-

band” tusschen Aksobhya en (Jiwa!
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gedrukt door dien Wajrabhairawa een Aksobhya als spiri-

tueelen vader in den haartooi te doen voeren, evenals de

reeds door mij aangewezen Yamdri van Jajawi.

Zijn sakaZa-emanatie is de Mahe^wara-manifestatie, de

Nirmaiiakaya, de minst immaterieele openbaringsvorm, in

de gedaante van Amoghapdfa met Aksobhya in de tiara;

deze Awalokita-Manjugri Harihara, deze Jina „ring sakala”,

die als Ardhanari op Wairocana-Locana geleek, is het nu,

die naar mijn inzien, bedoeld moet zijn in zang 43:6 van
de Nagarakjrtagama. Deze Jina „ring sakala” heeft m. i.

eveneens „ringke” (te Singasari, Krtanagara’s hoofdstad)

gestaan, zij het uiteraard in een anderen tempel dan den
Torentempel, waar Krtanagara’s portretbeeld als een niskala-

Ardhanari, als een (^iwabuddha in de gedaante van een

Lihga, onbeschrijfelijk van schittering, stond
:
„ringke sthana

„niran dhinarma Qiwabuddharca halepnyottama, lawan ring

„sakala pratista jinawimba enz.” Als tegenhanger

dus van de inactieve Dharmakaya in uitgesproken giwaiti-

sche gedaante — en door oningewijden ook voor zoodanig
gehouden — richtte Bhatara (piwabuddha in zijn hofstad ook
de actieve Nirmanakaya van zijn pantheon op, in buddhis-

tische gedaante, als Amoghapa^a, den Heiland zijner Kalpa.

Voor ik nader inga op deze nieuwe interpretatie van „ring

sakala”, welke mij destijds niet voldoende duidelijk voor
oogen heeft gestaan, moge hier even de aandacht worden
gevestigd op de nit dat misverstand voortgevloeide, reeds in

den aanhef van dit artikel bedoelde, vergissing, in mijn vorige

opstel over Krtanagara’s buddhisme begaan ; ik bedoel de
samentrekking der bijzetplaatsen van zang 43:6 en van de
zangen 56/57 (Jajawi), waardoor de mij door Stutterheim
verweten „ingewikkelde” interpretatie is veroorzaakt. Deze
misinterpretatie blijkt derhalve op een samensmelting van de
Sadagiwa- en de Mahe^wara-manifestaties van denzelfden

(^iwabuddha met Aksobhya-essentie, respectievelijk te Ja-
jawi en te Singasari „ring sakala”, neer te komen. De om-
standigheden, dat het iconografisch labyrinth van dit soort

„mahayana’’ nog praktisch onverkend is en dat in het on-
derwerpelijke pantheon de ivitte vormen van Aksobhya en



BIJZETTINGSBEELDEN VAN KRTANAGARA 135

Wairocana met hunne Harihara-essenties— immers de eerste

een donkere Indra-Wis^iu en de tweede een gele Brahma-
Wis9u, beiden in Qiwa’s kleur d.w.z. karakter — een bijna

identieke rol vervullen, mogen de begane font verklaarbaar

en vergeeflijk maken.
Dat instede van bet in den Nagarakrtagama-tekst mis-

schreven „sakgala” evenzoo goed „sakala” als „sagala”

gelezen mag worden, behoeft wel niet verdedigd te worden.

Kern koos „Sagala’’ en gaf er de beteekenis aan van een

plaatsnaam, in bet oude Indie wel bekend, docb op Java

nog niet teraggevonden.

Stutterbeim nam deze conjectuur over in zijn artikel, al-

boewel bij baar zelf niet bewezen acbt (pag. 724).

„Sakala” komt in de door mij voorgestelde interpretatie

van ngeopenbaarde gedaante” voor op meerdere plaatsen

in de Nagarakftagama ; ik noem slechts zang 48 : 3, waar,

als een der bijzettingsgedaanten van den Madjapabitscben

Vorst Jayanagara, wordt vermeld een Sugataivimba als

Amoghasiddhi sakala.

Bovendien — en dit is een belangrijker argument — is

bet juist in zijne safcaZa-openbaringsvorm, dat volgens

de agama’s de ArcZhandri-gedaante van bet Opperwezen
begint „actieP te worden en wel wanneer bij, in innige

verbinding met zijn reeds kenbaar geworden donkere Clakti

t.w. de Tirodbana-^akti, bet regenereeren der wereld aan-

vangt, om die te doen gedijen en te leiden naar deverlos-

sing, welke daadwerkelijk wordt voivoerd door de Arul-

gakti in bare lichte (witte) gedaante.

Past nu bet bovenstaande niet uitnemend in de omscbrij-

*) Ook de witte Manjti^ri met de dhwajamudra heeft uiteraard Hari-

hara-essentie ;
hij heeft merkwaardig genoeg mystiek dezelfde beteekenis,

zoowel van den witten Ak^obhya (als donkere Manjugri in (Jiwa’s kleur)

als van den witten Wairocana (als gele Manjugrl in ^iwa’s kleur) en

kan derhalve in heider plants treden.

2) Het twijfelachtige „Sagala” van zang 74 behoort in ieder geval als

bijzetplaats voor Krtanagara uitgeschakeld te worden; anders was het

onder de dhinarma’s van het Singasarisch Vorstenhuis in den vorigen

zang opgenomen geworden en niet onder de reeks bijzetplaatsen van de

Madjapahitsche dynastie.
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vingen van zang 43 : 6, wanneer men daarin met mij

leest, dat een bijzettingsbeeld als een Jina „ring sakala”

bedoeld zou zijn? De bij zijn leven reeds verloste Vorst, de

dewamurti sakala, die immers de Jina-wijding heeft ont-

vangen, wordt door bet Jinawimba verbeeld, dat de sakala-

openbaringsgedaante is van den Qiwabuddha; bet Amo-
gbapaga-beeld stelt v66r bet koppel (Jrl Jnanapiwabajra met
zijn Bajradewl, die een zijn in bet doen gedijen van de

wereld, in bet getweeen verricbten van beilige bandelingen

en geloften, evenals bun ^iwaitiscb goddelijk evenbeeld

Ardhanari, en die tevens gelijken op de buddbistiscbe twee-

eenbeid van Wairocana en de dubbel^akti Locana, die weer

de samensmelting is van bare donkere en bare lichte vormen.

Kan deze Amogbapa^a anders dan een Aksobhya in de

coiffure dragen ? En wat zou een giwabuddbistiscb erudit

als Kftanagara, voorts gelet bebben om aan dezen Amogba-
pa^a zijn tweeslacbtig karakter ook naar buiten duidelijk

te maken en bem links, aan zijn Hari-zijde te voorzien van
een vrouweborst, evenals elke regulier agamistiscbe Ardba-
nari? Verklaart dat wellicbt den nadruk, waarmede Pra-

panca in zang 43:6 de tweeslachtigheid van bet Jina-beeld

tot tweemaal toe doet uitkomen en er ten slotte aan toe-

voegt dat deze qualiteit m een beeZd (ekarca) is belicbaamd ?

Een en ander beeft ook Stutterbeim aangevoeld, toen

bij bet Berlijnsebe beeld met Krtanagara in verband wil-

de brengen; docb zelfs in de bier door mij veronder-

stelde „expressieve” uitbeelding is er nog zoo grootonder-

scbeid tusscben de zuiver agamistiscbe Ardbanari te Berlijn

en dezen ^iwabuddbistiscben Amogbapaga, dat men de
laatste nog wel, edocb de eerste nimmer een Jinawimba
beeten zou, zooals Stutterbeim tracbt goed te praten

;
')

men zou bet Berlijnsebe beeld veeleer in Prapanca’s ter-

minologie een (^iiuawimba moeten beeten.

y En zuiks aan de hand van mijn eigen onderzoekingen nopens liet

buddhisme in Krtanagara’s tijd ! Op pag. 719 troost hij zich, dat „eigenlijk

in het geheel geen moeilijklieden bestaan” t.a.v. de door hem geponeerde

steliing. Hij vervoigt dan aldus zijn iconografische beschouwingen
: „Het

moge in onze oogen al vreemd schijnen, dat dit beeld, dat zoo duidelijke

(Vervolg mot 1 en noot 2 Zie pag. 137)*



BIJZETTINGSBEELDEN VAN KRTANAGARA 137

Indien mijne hypothese juist is nopens het pantheon
van den Vorst, die, dank zij zijne hoogste wijding, zijn

mukta-schap, bij zijn leven reeds (^ri (^iwabuddha of Ma-
haksobhya geheeten zou hebben, zou deze Jhana^:iwabajra,

deze Jinendra, zich in de drie emanaties van zijn Qiwabuddha
hebben doen bijzetten

:

1°. in ni§kala-gedaante, als de schijnbaar zuiver ^iwaitische

Linga in den Torentempel te Singasari

;

2°. in sakala-ni§kala-gedaante als de duidelijk „Qiwabud-
dhistisch” uitgebeelde Bhairawa Yamari te Jajawi;

3°. in sakala-gedaante als de schijnbaar zuiver buddhistische

Amoghapdga-Ardhandri, eveneens in zijn hofstad.

Elk dezer bijzettingsbeelden was hoofdbeeld in zijn eigen

tempel en verkreeg uiteraard als zoodanig de geeigende pari-

waradewata’s om zich heen, zoodoende een eigen hierarchiek

godenstelsel vormend, met zichzelf als centrale grootheid.

Zoo scheen voor de oningewijden de Torentempel, die

in waarheid het verblijf van den Jinendra Mahak|obhya
was, met zijn Linga-, Bhairawa-, Durga-, Gane^a- en Gu-
rubeelden een reguliere ^iiuatempel. Zoo zal de Amogha-
pa^a-Ardhanari in zijn behuizing mede van omringende
„buddhistische” bijfiguren voorzien zijn geweest — analoog

aan die van den Amoghapa^a van Jajaghu met zijn Haya-
grlwa en Ekajatx, Sudhanakumara, Bhrkuti en Tara— en een

reguliere buddhistische tempel geleken hebben.

^iwa~ en Wisnu-attributen vertoont, in het gedicht met den naam Jina-

wimba betiteld wordt; men vergete echter niet, dat hier noch een <^iwa

nodi een Wisnu is afgebeeld, daar van den eerste de camara, van den

tweede de cakra ontbreekt. Wij kunnen aldns aileen spreken van dwai-
tische en wisnmtische attribnten; de drager kan evengoed buddhistisch

als lets anders zijn. Dat hier overigens op de dwaitische en wisnuitische

affiniteiten der Wairpcana-Locana-figuiir zooveel aandacht viel, dat zij

nitdrukkelijk in den vorm van attributen werden getoondj zal ongetwij-

feld samenhangen inet het dualistisch karakter van den voorgestelden

Koning, „(^iwabnddlia’’ geheeten”. En op pag. 726
:
„De knots (van het

beeld) is een wajraknots en is door deze wajra eigenlijk het eenige uit-

gesproken buddhistische aan het beeld”. enz.

2) Op de beteekenis van dezen term wordt onder § 3 nader terugge-

komeri.
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3. Het betoog van Stutterheim.

Indien wij thans het betoog van Stutterheim nader cri-

tisch mogen beschouwen, dan kan het volgende worden
opgemerkt.

Het is duidelijk in vier deelen te splitsen

:

1°. het Beilijnsche beeld is een Singasarisch bijzettingsbeeld

(pag. 715 - 717)

;

2°. het is het Jina-bijzettingsbeeld van Krtanagara bedoeld

in zang 43 ; 5 van de Nagarakrtagama en stond te

Sagala, in of bij Singasari (pag. 717 — 720)

;

3°. vergelijking van dit eindresultaat met hetgeen anderen

terzake hebben gepubliceerd, hetgeen leidt tot de slot-

som :
„Geen van de geciteerde schrijvers heeft door

zijn studie onoverkomelijke bezwaren opgeworpen”
(tegen ’s auteurs opvattingen), pag. 720 — 724

;

4°. kunsthistorische beschouwingen nopens het beeldwerk

;

deze vallen buiten het kader van de onderstaande

kritiek.

Sub. 1°. Het eindresultaat van het eerste deel van het

betoog,. dat het beeld een Singasarisch bijzettingsbeeld is,

is m. i. juist. Indien echter aan Stutterheim mijn bijdrage

tot de kennis van Hindoe-Javaansche portretbeelden bekend
ware geweest ')

— uit zijn artikel blijkt dit nergens*) — had
hij kunnen verwachten, dat ik mij met zijn argumentatie

niet geheel zou kunnen vereenigen.

Nadat hij op pag. 716 tot de conclusie is gekomen
:
„Het

beeld stelt dus voor een godheid met ^iwaitische manlijke

en wispuitische vrouwelijke elementen” zegt hij zonder over-

gang op de volgende pagina: „als wij dus ons beeld als

een dynastiek portretbeeld van een of anderen vorst mogen
opvatten” enz. Of er is een schakel uit het betoog

weggevallen, of hetgeen dan volgt
:
„het sterk individueel

karakter der gelaatstrekken pleit daarvoor”, is het hoofd-

argument voor zijn stelling. In het laatste geval moet ik

') T.B.G. 1919 pag. 493 e.v.

^) Wei warden de (sedert door mij gecorrigeerde) beschouwingen van
Krom terzake van het portretbeeld van Krtarajasa (T.B.G. 1912) benut.
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bezwaren maken; het beeld is m.i. een bijzettingsbeeld,

alleen al omdat het opzettelijke afwijkingen vertoont van de

reguliere godenvoorstellingen.

Het beeld toch heeft attributen van ^iwa en van Wis^u,
terwijl het niet aan de eischen van een normaal Harihara-

beeld beantwoordt; het is bijv. niet zuiver in twee helften

te scheiden, zooals ritueel vereischt is. Behalve de reeds

door Stutterheim opgemerkte afwijkingen, bestaat de ma-
kuta niet voor de (^iwa-helft uit een jata- en voor de andere

helft uit een kirita-makuta, terwijl schedel en halve maan
in Qiwa’s jata, en (Jiwa’s 3e oog in het voorhoofd, ontbreken.

Het is evenmin een regulier Ardhanari-beeld, want de

vrouwelijke helft wordt niet door typische (^akti-attributen,

-haartooi of -kleedij aangegeven (behoudens het lange drie-

voudige parelsnoer over den linkerschouder, instede van
(^iwa’s naga-koord) ; haar tilaka-tegenhelft van (^iwa’s 3e

oog en een vrouwelijke soebeng in het linkeroor ontbreken

evenzeer. Uitgezonderd de vrouwelijke linkerborst en het

parelsnoer is het geheele beeld manlijk en is het gekroond
met een koningskroon. Het beeld vertoont derhalve dus-

danige bewuste afwijkingen en van een Harihara-, en van
een Ardhanari-godsbeeld, dat het daarom als een portret-

beeld moet worden gequalificeerd ; aan het bijzettingsbeeld

werd duidelijk aangegeven, dat men daarin slechts de

algemeene gedaanten dier beide godheden had te zien, en

wel voor zoover deze virtueele gelijkenis bij de qualiteiten

van den overledene paste.

Evenmin echter als het uitgesloten is om aan eengoden-
beeld individueele gelaatstrekken te geven — de beeldbouwer
was daarin in zekeren zin vrij — evenmin mag men een

beeld op grond van deze gelaatstrekken, die m.i. ritueel

geheel bijzaak zijn, een bijzettings-heeld heeten. Het Wes-
tersch idee van portret — gelaatstrekkengelijkenis — blijkt

alleen al uit het bestaan van Javaansche bijzettingsbeelden

als A/andi (no’s. 203d en 208c, collectie Kon. Bat. Genoot-

schap), als Garuda, als Liriga, als Bhairawa (met slagtanden!)

enz. niet vereischt te zijn. ’) Het portretbeeld moest slechts

') Vgl. mijn artikel in T. B. G. 1919 pag. 499 tot 501.

T.B.G. 73-2 2
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een magisch-psychische gelijkenis vertoonen, welke gelijkenis

uiteraard hoogstens kon worden bevorderd dooT de uiter-

lijke overeenstemming der gelaatstrekken, en dan nog slechts

indien de uitgebeelde godengedaante dit mogelijk maakt.

Nader gepredseerd heeft het onderwerpelijke bijzettings-

beeld de Ardhandri-gedaante van den sectarischen Oppergod
dezer duidelijk door ^akta- en bhagavatagama’s beinvloede

siddhanta-Leer, waarin niet (^iwa, doch Harihara de hoogste

plaats inneemt.

Sub. 2®. Bij het tweede deel van Stutterheim’s betoog n.l.

dat het een bijzettingsbeeld van Krtandgara zou voorstellen,

worde het volgende aangeteekend.

Bij de keuze van de, voor het bijzettingsbeeld in aan-

merking komende vorsten van Singasari, worden de leden

dier dynastie achtereenvolgens gewogen en alle, behoudens
Krtanagara, te licht bevonden, en wel uitsluitend op grond
van het negatieve argument, dat in de ons bekende bron-

nen, t.w. Pararaton en Nagarakrtagama, van geen der

andere vorsten nadrukkelijk wordt vermeld, dat zij in

Ardhandri-gedaante zijn bijgezet.

Is een dergelijk bewijs uit het ongerijmde wel aanvaardbaar,
zoolang wij niet weten wat de juiste beteekenis is van de
in het lofdicht door Prapanca gebezigde term „Qiwawimba”?
Moeten wij niet veeleer veronderstellen, dat elke gedaante
van (^iwa kan worden verbeeld door zoo’n Qiwawimba ?

Reeds het „(^iwawimba”, in zang 56:2 van de Nagara-
kftagama vermeld als het bijzettingsbeeld van Krtanagara
te Jajawi, had den schrijver op zijn hoede moeten doen zijn,

zelfs al aanvaardde hij mijn oplossing niet, dat het een Yamari
zou zijn, een der gebuddhiseerde Bhairawa-gedaanten van
(^iwa. Welk regulier (piwabeeld echter voert een Aksobhya

*) Bij zijn eerste kennismaking met het beeld te Berlijn noemde Stut-

terheim het terecht een Harihara-Ardhanari (Bijdr. T. L. V. 1924) en thans
heet hij het, blijkens het onderschrift bij fig, 1, behoorend bij zijnjongste

artikel, ten onrechte een „buddhistische ArdhanM met wisnmtische eo
^iwaitische attributen”.

2) T, B. G. 1932 pag 7ia en 719,
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in den makuta? En welk ^iwawimba wordt, zooals zang
57 van dit beeld meldt, door een huddhistischen Mahaguru
met groote devotie vereerd, zelfs nadat bet Aksobhya-beeld-

je, dat oorspronkelijk in den makuta zat, tengevolge van
een bliksemslag was verdwenen ? Dit verhullen der werkelijke

beteekenis, zooals in elk Javaansch gedicht geschiedt, heeft

Stutterheim parten gespeeld, zoodat hij nergens de Ardhandri-

gedaante van (^iwa— een der meest beduidende in hetsid-

dhanta-fiwaisme— heeft onderkend, waar het gedicht een

Qiwawimba vermeldde! Op deze al te letterlijke opvatting

van Prapanca’s woorden berust mi. in hoofdzaak zijn foutieve

identificatie van het tweeslachtige Berlijnsche bijzettings-

beeld, met het eenige in het gedicht nadrukkelijk met Ard-

hanari betitelde n.l. dat van Kjrtanagara in zang 43 : 6. ')

Bovendien moest wel opvallen, dat (behoudens de onbe-

kende bijzetting van Tohjaya) alle Singasarische vorsten

als „Qiwawimba” zijn bijgezet, zooals de Nagarakftagama
vermeldt

:

Ken Arok te Kagenengan (zang 37), Anusapati te Ki^al

(zang 41), Wisnuwardhana te Weleri en Narasinghamurti te

Kumitir (zang 41) en ten slotte Krtanagara te Jajawi (zang 56).

Dat onder al deze (^iwawimba’s (Qiwarca’s) geen Ardhanari

bedoeld zou kunnen zijn, zou m.i. slechts uit interne evidentie

moeten blijken. En die is door Stutterheim niet gezocht!

Dat schrijver ten slotte de keuze heeft laten vallen op
Krtanagara, hoewel diens eenige bijzettingsgedaante als

Ardhanari uitdrukkelijk een Jinawimba wordt geheeten is

m. i. moeilijk verklaarbaar, al tracht hij den kritischen lezer

gerust te stellen, „dat in ons speciale geval eigenlijk in het

ageheel geen moeilijkheden bestaan”. Men stelle daartegen-

over, dat als bijzettingsbeelden van Koning Kptarajasa, den
stamvader van het Madjapahitsche Vorstenhuis, in zang 47

van het lofdicht worden vermeld: een Jinabeeld in den

Kraton en een gaiwapratista {geen Jina-beeld dus) te Simping

;

dit laatste beeld nu, waarvan de identificatie vaststaat en

dat Stutterheim zelf als kunsthistorisch vergelijkingsobject

‘) T. B. G. 1932 pag 719.
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vermeldt (pag. 725), heeft de gedaante van een Harihara

en vertoont dus veel overeenkomst met het Berlijnsche

bijzettingsbeeld. Zou dit nu ineens onder de qualificatie van

Jinabeeld moeten vallen, omdat de buddhistische equivalen-

ces van Hara en Hari-als-Cakti, respectievelijk Wairocana

en Locana zijn ? Zijn niet van alle piwaitische godheden

buddhistische equivalences denkbaar in dit „mahayanistisch”

stelsel, zonder dat deze goden self daarmede buddhistische

godheden zijn? Of moet men den geleerden hofdichter

Prapanca zoo weinig buddhistische systeraatiek toeschrijven,

dat hij in zang 47 :3 een Jina-beeld uitdrukkelijk onder-

scheidt van een ^iwaitisch bijzettingsbeeld als Harihara en

tegelijk in zang 43:5 — in beide gevallen bezigt hij den

term „Jinawimba” — onder een Jina-beeld een even „on-

buddhisCsch” beeld zou verstaan als het Berlijnsche ?

De bewering van Stutterheim op pag. 720 van zijn betoog,

dat het beeld „even goed buddhistisch als iets anders kan

zijn” mag men ternauwernood als ernst opvatten. En zijn

conclusie, eenige regels verder, „dat ivij met gerust geweten

in ons beeld de beroemde bijzettingsfiguur van Krtanagara

kunnen zien” heeft niet meer dan suggestieve waarde.

Sub. 3®. Het derde onderdeel van Stutterheim’s betoog werd
reeds, althans voorzoover mijzelf betreft, in de tweede pa-

ragraaf van dit opstel weerlegd. Er moge uit blijken, dat

hem mijne bedoelingen destijds goeddeels zijn voorbijge-

gaan, zij het dan ook dat dit in zeker opzicht een gevolg

was van mijne onjuiste samentrekking van twee der drie

in de Nagarakftagama vermelde bijzetplaatsen van Krta-

nagara. Het is mij echter niet recht duidelijk, dat mijn

vroeger betoog zich niet meer zou verzetten tegen Stutter-

heim’s voorstelling van zaken, indien deze samenstrekking

„als niet langer bestaand” (pag. 724) ter zijde wordt gelaten!

4. De bijzettingsbeelden van Ken Arok te Kagenengan.

Werd het Berlijnsche beeld boven reeds als een bijzettings-

beeld geidentificeerd in de gedaante van Harihara met zijn

(^akti, in een beeld vereenigd, thans zal worden nagegaan
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wat de esoterische beteekenis dier twee-eenheid is en daaruit

worden afgeleid op welken Singasarischen vorst deze speciale

bijzettingsgedaante meer eigenaardig van toepassing zou
kunnen geweest zijn.

Evenals een Nap^i- of Garu^a-bijzettingsgedaante gepast

was bijv. voor den rijksbestuurder van een Vorst, die zelf

respectievelijk als (piwa- of als Wispuwimba ritueel was
opgericht, zoo is een bijzettingsgedaante als Harihara of

als Ardhanari, en in bet bijzonder als een combinatie van
beide, geeigend, niet alleen voor den hoogste in den Lande,
doch bovenal indien hij de stichter (lees: de schepper) was
van een nieuwe dynastie.

In het Singasarische siddhantistische stelsel, is zooals reeds

gezegd, niet ^iwa doch Harihara de Oppergod; hijvervult

er de rol van Schepper als de vedische en de purapische

Brahma, of als de <^iwa der gaiwagama’s. Hij doet dit

scheppen echter niet rechtstreeks, doch draagt deze werk-
zaamheid onder zijn leiding op aan Qakti, die, als ware zij

de causa instrumentalis, de oermaterie in beweging zet.

Zonder (Jakti, die derhalve in dit agamistisch stelsel een

onvervangbare rol vervult, doet Harihara, als bloote causa

efiiciens, niets. Slechts in innige samenwerking, als onaf-

scheidelijke twee-eteheid, kunnen zij op het wereldgebeuren

daadwerkelijken invloed uitoefenen.

De Vorst, die in de godengedaante van Harihara- met-

<^akti wordt bijgezet, moet derhalve eer de eerste, de „tjakal-

bakal” der dynastie zijn, dan de sluitsteen, eer een Ken Arok
dan een Krtandgara l „Bij geen der (andere) genoemde
vorsten (van Singasari dan Krtanagara) speelt de echtge-

noote een bijzondere rol” wil Stutterheim bout beweren
(pag. 718). En wat had Ken Arok kunnen uitrichten zonder

Ken DMes, de hoogste Vrouwe van Singasari?

Doch laat ons niet vooruitloopen op de beteekenis van
Ken Arok en Ken Dedes in de geschiedenis van Singasari,

zooals wij die kennen uit onze meest uitvoerige bron, de

Pararaton, het boek der Koningen.

Ken Arok, de Qiwaiet en Buddhist, was bij zijn leven reeds

verlost. Als wajrayanist had hij prajnopaya bereikt en kon
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daardoor straffeloos rooven, moorden, vrouwen verleiden

en spelen ;
de agama’s zeggen op analoge wijze, dat dit

alles in den toestand van (^iwabhoga (of hier wellicht van

Hariharabhoga) is gesanctionneerd. Hoewel hij door of uit

Bhatara Brahma heet verwekt, is hij een incarnatie van
Wisnu en wordt hij tevens door (^iwa erkend als zijn (spiri-

tueele) zoon, juist zooals in de purana literatuur Harihara

of Ardhanari Brahma’s creaties zijn en verwekt zijn, om
de wereld te (re)genereeren. In de Singasarische siddhantis-

tische Leer neemt Harihara zelfs geheel de plaats van Brahma
in en dat Ken Arok inderdaad als (aardsche) Harihara, de

rol van Brahma vervult, blijkt wel daaruit, dat deze boven-

menschelijke Zoon-gods in dePararaton nadrukkelijk Sang
Amurwabhumi wordt geheeten, hetgeen zooveel zeggen wil

als Schepper, (Re)generator der wereld (i. c. Java).

Ken Arok is, blijkens zang 37:2 van het lofdicht, bijgezet

als ^iwawimba in den centralen toren van den graftempel

„statig en hoog gelijk de berg Meru, die het verblijf is van
Qiwa (giwa-pratista)”. Hierbij teekent Kern aan: „Niet

geheel juist
;
(^iwa’s verblijf is de Kailasa” ; m. i. ten onrechte,

want door Prapanca is inderdaad bedoeld de Meru, het

klassieke verblijf van Brahma hier van Sang Amurwabhumi-
Harihara. In beide termen: (^iiua-pratista en (^'iiuawimba

van den onderwerpelijken tekst moeten wij m. i. dus lezen

voor (^iwa : Hari-hara.

Ken Arok, Qiwa’s aardsche emanatie, die volgens de Parara-

ton tevens Wisnu’s pahkha en cakra als kenteekenen in de
handen draagt (zooals de te Lohgawe gevestigde, kersversch

uit Jambudwipa gearriveerde brahmaan hem suggereert),

heeft een ^akti van noode—die volgens hetzelfde Boek der

Koningen, een ardhandriQwariwoidt geheeten, een vrouw met
vlammenden schoot—om wereldbeheerscher (cakrawartin)

te kunnen zijn. Deze Qlakti moet uiteraard een incarnatie

zijn van Pdrwati, die de dubbel^akti is, zoowel van Agni
als van (^iwa d.w.z. de echtgenoote met den vurigen Agni-
rudra-aard, die uit haar vlammenden schoot den vul-

kanischen, bergensplijtenden oorlogsgod Skanda doet geboren

*) Verspreide geschriften VII pag, 318.
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worden. Ken Arok vindt haar in Ken Dedes (wier vurige

school hem was geopenbaard), de reeds gehuwde beeldschoo-

ne dochter van den op de lijkenvelden wonenden wajrayanist

MpuPurwa; zij heeft, zooals de Pararatonmeldt, van haar
vader de „karma amama^angi” geleerd, de magische kunst

om vuur uit te stralen, en is daardoor met bovennatuur-

lijke ^akti toegerust. Door middel van deze buitengewone
vrouw, die Ken Arok door sluipmoord op haar echtgenoot

wint (die zelf haar weer aan haren vader ontstolen had
en daarom gevloekt werd), schept Ken Arok, en zijn Rijk,

en zijn Dynastie. Geen wonder dan ook, dat haar naam
nog vele eeuwen na haar dood in den volksmond is blijven

voortleven, deze „Poetri Deices”, die de stammoeder is ge-

worden van twee beroemde Oost-Javaansche dynastieen.

Ken Arok overleed in de eerste helft van de dertiende

eeuw en werd te Kagenengan bijgezet „in twee tjandi’s,

als gewezen giwaiet en buddhist” (zang 40 : 5) ; volkomen
en regie, waar zijn spiritueele vader de waispawabhakta
(te) Lohgawe was en zijn schoonvader een tot het wajra-

yana bekeerd brahmaan, beiden groote figuren, die wel
niet gemankeerd zullen hebben hun sporen na te laten op
de syncretistische Leer, die de Koning beleed.

Zou nu het giwaitische bijzettingsbeeld te Kagenengan
van dezen vorst, die zoo’n bijzonderen levensloop had,

ritueel juister kunnen zijn opgericht dan in de gedaante

van een Harihara in vereeniging met zijn Ardhanarigwari,

juist zooals het Berlijnsche bijzettingsbeeld te zien geeft ?

Ken Decjes, de schoone en machtige ardhanari^warl

werd na haar dood (op instigatie van haar vader?), in

„mahayanistische” gedaante bijgezet als de gele Adigakti

Prajndpdramitd, immers met de dharmacakramudra en het

boek der Leer op den rooden lotus; zij is een mystieke

vorm van Mamaki, de ?akti van Ratnasambhawa, al voert

zij vaak Aksobhya in den haartooi. ')

Vgl. Foucher, Etude 11 pag. 82 e.v. Hier bijv. weer een verdringing

van het Brahmawisnu-karakter door den Indrawisnu-aard, waa op te

voren reeds werd gewezen.
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Het schijnt niet onmogelijk om uit dit laatste gegevenaf

te leiden, hoe Ken Arok’s buddhistische bijzettingsbeeld in

de „kasugatan” (zang37:3) te Kagenengan er moet hebben
uitgezien.

Uiteraard moet het Sugatawimba, het hoofdbeeld in den

bijzettingstempel, tot dezelfde emanatiereeks hebben be-

hoord als deze gele Verlossingstara en tevens hetbuddhis-

tisch pendant zijn geweest van Ken Arok’s ^iwaitische bij-

zettingsgedaante als Harihara-Ardhanari. Het moet dan wel

alweer een Amoghapd<;a geweest zijn, *) deze steeds op
Awalokita geente Mahe^wara, Van AmoghapSga kan de

Hari-helft hier echter niet, als later bij Wispuwardhana,
hebben bestaan uit de donkere Maitreya-Agnitui^rm, doch

moet ze, i.v.m. den aard van de gele Adi^akti Prajnapara-

mita, de gele Maitreja-Brahmdwismi zijn geweest, die even-

eens de dharmacakramudra voert. In Ardhanari-gedaante

zou Ken Arok — indien Prapanca zijn beeld „ring sakala”

beschreven had, evenals dit met Kftanagara is geschied— ge-

leken hebben op „Amita.bha-Mamaki, in em beeld vereenigd”.

En deze MamakI zou dan de roode Mamaki geweest zijn,

zooals Locana de witte Locand is in zang 43 :6 van het

lofdicht

!

In de emanatiereeks, waartoe de Amoghapa^a met de
roode Amitabha-Rudra-essentie van den lateren Wisnuwar-
dhana behoort, is (zooals vroeger reeds opgemerkt) bij de
demoniseering dezer figuur, aan de Hari-helft die een oor-

spronkelijk Amoghasiddhi-Agniwi§pu-karakter bezit, min
of meer Aksobhya-Indrawis^u-aard toegekend, door het

Bhairawa-geheel een Aksobhya in den haartooi te doen
voeren; zijn Sada^iwa en Icchapakti zijn de roode Haya-
griwa en de roode Ekajatl, mystieke Agni-Amoghasiddhi-
emanaties i.c. vormen van Maitreya en Tdrd (lees: Locand)
in Amitdbha-Rudra’s kleur, welke nu eens Amitdbha dan
weer Aksobhya in de tiara dragen.

Bij de analoge emanatiereeks, waartoe de Amoghapaga

') Vgl. het bijzettingsbeeld van Wisnuwardhana, in zang 41:4 even-

eens een „Sugatawimba” geheeten, terwijl het in zang 37: 7 een ,,Jina-

wimba” wordt genaamd en inderdaad een Amoghapar^a blijkt te zijn.
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van Ken Arok hehoort en welkeeveneens Amitabha-Rudra-
essentie, echter een Hari-helft met Ratnasambhawa-Brahma-
wisnu-karakter bezit, i) mag men dienovereenkomstig een

Sada^iwa en een Iccha^:akti verwachten, die roode demo-
nische vormen zijn van Maitreya en Mamaki, i.c. een roode

Hevajra of Heruka met de roode Kurukulld, mystieke

Ratnasamhhawa-emanaties in Amitdhha’s kleur. Hoewel zij

derhalve in bet pantheon van Ken Arok tot de Amitdbha-
serie behooren, kunnen zij in demonische gedaante alweer

een Aksobhya in den haartooi voeren, conform de door
Bosch te Padang Lawas in Sumatra, in de centrale tempel-

kamer van de ongeveer contemporaire Biaro Bahai II aan-

getroffen godheid. *) Heruka was overigens, blijkens den
125sten zang van het gedicht Sutasoma, ook destijds in Oost-

Java geen onbekende Bhairawa. En waarom zou ook niet

Ken Arok, de bij zijn leven reeds verloste Vorst, wellicht

gezamenlijk met Ken Dedes, de dochter van den op delijken-

velden huizenden „mahayanist” (lees: „wajrayanist”)— even-

als betrekkelijk korten tijd later Kftanagara— de bhairawa-
wijding hebben ontvangen ? Zien wij in 1261 A. D. niet het-

zelfde gebeuren met den grooten Mongolenkeizer Kublai

Khan en zijn gemalin, die uit de handen van den hooge-
priester Aryamatidhwaja de Hevajra-wijding ontvingen ? ®)

Volgens het door Bosch gepuhliceerde sadhana beschermt
deze Heruka met zijn bloedbeloopen oogen en zijn rossig

0 Men vergeiijke hetgeen te voren is vermeld t.a. v. de toepasselijkheid

van de roode Amitdbha-Rxidm ook bij een Hari-helft met Ratnasam-

bhama-Brahma-aard.

Deze in de Hevajratantra voorkomende „buddhistische’^ godin, danst op

een cadaver, heeft slagtanden, roode uitpuilende oogen, een uitgesto-

ken tong en een schedelkrans in den uitstaanden haardos (Foucher

Etude II pag. 74) en is een demonische Vasudhara, de typische gele

(Jakti die in de omgeving van den rijkdomsgod Kubera en den lief-

degod Kama thnis behoort (Griinwedel Mythologie pag. 152), van welke

laatste godheid Hevajra een demonische gedaante is. Zoowel Kuru-

kulla (1. c.) als Hevajra dragen soms een Amitabha in het haar (As.

Res. 1828 tegenover pag. 466).

^) VgL '
noot 2): pag. 127.

4) Oudh. ¥erslag 1930 pag 143 142,

®) Grunwedel Mythologie pag. 105.
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uitstaanden haardos „door zijn mijmering tegen d^wereld-

sche Mara's”. Als de verpersoonlijkte wajra, waarmede
ook Buddha Mara overwon, was deze Hevajra hetafweer-

middel tegen de booze invloeden, waarmede Ken Arok
maar al te zeer te kampen zal hebben gehad, en door zijn

gedragingen, en door zijn oorlogsbedrijf tot herstel van de

eenheid van het Oost-Javaansche rijk. „Het verzamelen

van inzicht wordt door den sadhaka beoogd, opdat hij

macht hebbe over den dood en het leven, dit is het doel

van zijn observantie” (op de slagvelden, te midden van de

lijken der verslagenen), zegt het gedicht Sutasoma in den
aangehaalden zang ; dientengevolge zal ook Ken Arok niet

de verschrikkingen van het slagveld hebben geschroomd,

hij die uit de handen van den wijdingsguru prajnopaya

had ontvangen, de kennis die het machtsmiddel is om het

doel te bereiken en effectiever nog dan prajnaparamita

!

De witte Amoghapa^a met dit „roode” karakter past

geheel bij de, op bevestiging en uitbreiding van zijn machts-

positie gerichte, actieve wereldsche rol, die Sang Amurwa-
bhiimi heeft vervuld in de Singasarische geschiedenis. Ken
Arok, de opkomeling van geringen bloede, werd met zijn

aardsche gemalin Ken Decjes de vruchtbare dynastie-stich-

ter (Kdma-emanatie), de verwekker van orde en rust, van
rijkdom (als een aardsche Kubera), de schepper van een

machtig Rijk
; hij handelde derhalve in een totaal andere

magische sfeer dan de overbeschaafde, legitieme heerscher

Kjrtanagara, die, in het toppunt van zijn grootheid, met
het „witte” karakter van zijn witte AmoghapS^a te kennen
gaf, dat hij zijn glorie in de eerste plaats toeschreef aan
zijn uitnemende mystieke kennis en die zijn wereld deed
gedijen met behulp van zijn occulte brata, verricht met een
anonyme wajrayogini!

Het vorenstaande ware slechts als een min of meer theo-

retische uitwerking van het probleem op te vatten

met de daaraan verbonden mogelijkheden tot mistasten,

waarop hiervoren reeds werd gewezen. Men zou er slechts

bevestiging van kunnen verkrijgen door den vondst van
het buddhistische bijzettingsbeeld van Ken Arok te Ka-
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genengan; hetgeen echter vrijwel uitgesloten schijnt, aan-
gezien het beeld reeds verloren was ten tijde van Prapanca’s

bezoek aan dien tjan^i.

5. Resume.

Resumeerende is getracht met het bovenstaande duidelijk

te maken

:

1°. dat het Jina-bijzettingsbeeld van Krtanagara, bedoeld

in zang 43 : 6 van de Nagarakrtagama een AmoghapdQa-
Ardhandri moet geweest zijn met een Aksobhya in den
haartooi, en niet het door Stutterheim in Berlijn teruggevon-

den s^iwaitische” bijzettingsbeeld van Harihara ArdhanSri;
2°. dat de waarschijnlijkheid groot is, dat de geleerde

wajrayanist Krtanagara, bijgenaamd Qri C'iwabuddha of

Mahaksobhya, inderdaad een een-en-on(^elbaar ^:iwabud-

dhistisch pantheon heeft gecreeerd. De Adibuddha zijner

yogatantrische secte was Qiwabuddha of Mahdk$obhya ;

diens drie emanaties waren :

le. de Lingo, de Dharmakaya-gedaante, de niskala-Qiwa-

buddha,

2e. de Bhairawa Ydmari met Aksobhya in den haartooi,

de Sambhogakaya-emanatie, de sakala-niskala (Jiwa-

buddha en

3e. de Jina AmoghapdQa-Ardhandri, eveneens met Akso-

bhya in de coiffure, het Nirmapakaya-openbarings-

lichaam, de sakala-(^iwabuddha.

Er was m. a. w. in Krtanagara’s ^iwabuddhisme geen

plaats voor een tweevoudig godenstelsel naast en parallel

aan elkaar t. w. respectievelijkmetLinga, Watuka-bhairawa
en Guru als giwaitische emanaties en met den witten

Manjugri (Aksobhya), Yamari en Amoghapa^a als equiva-

lente buddhistische emanaties, zooals destijds door mij werd
verondersteld; ')

3°. dat het aantal bijzettingsbeelden van Krtanagara

ten rechte bedraagt drie en niet twee, zooals vroeger door

mij is betoogd, en wel als Linga in den Torentempel

q T. B. G. 1925 pag. 557 sub 3°.

2) T.B. G. 1925 pag. 557 sub 1°.
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te Singasari, als Amoghapa.<^a-Ardhandri, eveneens in Kfta-

nagara’s hoofdstad en als Yamdri te Jajawi;
4°. dat het Berlijnsche bijzettingsbeeld zeer vermoedelijk

bet portretbeeld is van Ken Arok, dat eens in den Qiit’ai-

tischen graftempel te Kagenengan prijkte, en dat in den
buddhistischen tjapdi op hetzelfde tempelterrein een Amog-
hapd^a opgericht was met een Amitdbha in den haartooi.
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De Figuren op het achtste terras

van Tjandi Tjeta.
door

Dr. K. G. CRUCQ.

Op het achtste terras van Tjandi Tjeta bevindt zich zoo-

als men weet behalve een groote lingga een zeer merkwaar-
dige combinatie van figuren, nl. een groote liggende vleermuis

die een schildpad draagt en voor wier kop een gelijkzijdige

driehoek ligt met den top naar voren, zoodat de kop van
de vleermuis ligt in het verlengde van de loodlijn uit den
top op de basis neergelaten.

In dezen driehoek zien we negen dieren uitgebeiteld : uit

elk hoekpunt kruipt een hagedis naar het middelpunt van
den driehoek (het snijpunt der drie loodlijnen); om het

middelpunt zitten drie kikvorschen, elk gericht naar een

hoekpunt, terwijl uit het midden van basis en opstaande
zijden drie dieren zich eveneens naar het middelpunt richten,

en wel aan de linkerzijde een krab, aan de rechterzijde een

mimi en uit de basis een rolrond pootloos dier, dat blijk-

baar een paling voorstelt.

Dit laatste dier nu bevat den sleutel tot de oplossing

van dezen rebus ;
het heeft een kleine jata, een kleinen

asceten-haartooi, op den kop, en is dus een figuur van
dezelfde soort als de stieren met „asceten-tulband” en meer
dergelijke voorstellingen op Soekoeh en Tjeta, m. a. w.

het is een tjandrasengkala in beeld: „Welut wiku” = de

paling als asceet, een tjandrasengkala die ook in den Pa-

raraton voorkomt, representeert de cijfers 3 en 7, dus in

sengkala: 73.

De krab= kepiting
;
piting= knijpen, knijpend vasthou-

den sahut= 3 in tjandrasengkala.
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De mimi, het dier dat als symbool van onverbrekelijke

eenheid en huwelijkstrouw geldt (immers het wijfje draagt

het mannetje steeds op haar rug) kan men de sengkala-

waarde 1 toekennen. Wegens haar meest opvallend lichaams-

deel, den degenstaart, kan men de mimi in tjandrasengkala

gelijkstellen met iku = l.

In dezen rebus zien we derhalve een tjandrasengkala in

beeld gebracht die men zou kunnen parafraseeren met een

te Soekoeh en Tjeta gebruikelijke sengkala-formule : wHut
wiku nahut iku = 1373 Qaka= 1451 A. D. Aangezien dit

achtste terras het voornaamste van alle schijnt geweest te

zijn '), zooals uit de overblijfselen blijkt, meen ik te mogen
aannemen dat dit jaartal 1451 A. D de stichtingsdatum is

van Tjandi Tjeta, d.w.z. het jaar waarin een waarschijnlijk

reeds lang bestaand primitief terrassenheiligdom werd uit-

gebreid tot een weidsche, vorstelijke stichting.

Tegen deze hypothese schijnt een bezwaar een jaartal op
een beeld op het 7de terras (foto O. D. 9365) in Krom’s
Inleiding vermeld als 1370 Qaka; deze lezing is echter

foutief; het jaartal is 1390 Qaka; de 9 is zeer duidelijk.

A1 is de oplossing van den sengkala-rebus ons mogen
gelukken, een verklaring van de geheele figuur geeft ze ons

niet ; deze zullen we moeten zoeken in de cosmisch-sexu-

eele symboliek, die de quintessence heeft gevormd van den
te Soekoeh en Tjeta gevolgden ritus.

De vleermuis + schildpad heeft den driehoek vdor haar
kop liggen op dezelfde wijze als op den steen afkomstig

van Tjapdi Tigawangi, in het Bataviaasch Museum, het

Sigillum Salomonis vddr den kop van de schildpad is af-

gebeeld. De driehoek moet dus worden beschouwd als lig-

gend met den top naar boven: A; het is dus een man-
nelijke A, lingga- en vuursymbool.

*) D. w. z. het voornaamste der voltooide terrassen; liet hoogste terras

was natuurlijk bestemd het voornaamste te worden; ik vermoed dat Tjeta

niet voltooid is; zie hierover de hieronder genoemde opmerking over de

jaartallen te Soekoeh en Tjeta.

2) Waarom ik speciaal zeg: uorstehjf/ee stichting, heb ik uiteengezet in

het nog te publkeeren artikel : Een opmerking over de jaartallen te

Soekoeh en Tjeta.
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Aangezien de schildpad duidt op Wi§pmsme, althans op
de adaptatie van Wispuitische symbolen aan een wellicht

prae-Hinduistische schildpadvereering en aangezien zoowel

op Soekoeh als op Tjeta een syncretisme moet hebben
bestaan van een oud-Indonesischen en een Qiwaitischen

lingga-dienst met sterk Wisnuitischen inslag (men denke
aan de vele schildpadden, de vele Garuda’s van Soekoeh,

en het voorkomen van Wispu [of Ciwa in Wispu-vorm] op
verschillende reliefs) en aangezien het bovengenoemde Si-

gillum Salomonis op den steen van Tjapdi Tigawangi wel
in verband zal staan met de Wi§puitische satkonacakra,

vermoed ik dat onze driehoek, 66k voor den kop der schild-

pad gelegen, in verband staat met de trikopacakra, sym-
bool van Yoganarasirnha (zie Gopinatha Rao, Elements of
Hindu Iconography Vol. I biz. 290-293).

Deze A is dus te beschouwen als een cosmisch-sexueel

verlossingssymbool, dat in deze omgeving goed past; men
denke aan de vele „verlossingssctoes” op de reliefs te Soe-

koeh, de „verlossingswaterleiding” (buku tirtha sunya) te

Soekoeh en Tjeta, e.d. Figuren als deze A en het Sigillum

Salomonis op den steen van Tjapdi Tigawangi bewijzen

dat in de Oud-Javaansche magie, evenals in Voor-Indie,

geometrische cosmisch-sexueele verlossingssymbolen, cakra’s

en yantra’s, werden gebruikt.

De dieren in den driehoek zijn alle sexueele of vrucht-

baarheidssymbolen; het zijn alle waterdieren, een merk-
waardige tegenstelling tot den driehoek zelf, die zooals we
zagen een mannelijke driehoek is, lingga- en vuursymbool

(A = vuur, geest, licht, actief, mannelijk; y = water, stof,

passief, vrouwelijk).

De genoemde dieren zijn: drie kikvorschen: regenmakers,

vruchtbaarheidssymbolen ; drie hagedissen (of leguanen ?) :

voorspellers, regenmakers, vruchtbaarheidssymbolen, „totem-

dieren” ; en de drie dieren die de stegkala vormen : een mimi

:

symbool van eenheid en trouwe liefde, sexueel symbool;
een paling : lingga-symbool ? een krab

;
yoni-symbool ?

In het geheel 3X3 = 9 dieren, alle sexueele of vrucht-

baarheidssymbolen; 9 is het volmaakte getal, dat we ook
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terugvinden in de twee cirkels met negenpuntigen stralen-

krans, links en rechts van de hier besproken figuren ge-

legen; de cirkel met zevenpuntigen stralenkrans, die a.h.w.

bet middelpunt der geheele voorstelling vormt (tusschen

A en vleermuis) symboliseert bet getal 7, waardoor bet

heelal wordt uitgedrukt.

Een ander cosmisch-sexueel vruchtbaarheidssymbool tref-

fen we aan op twee beelden: een aan de Westzijde van de

derde poort, tweede terras (foto O. D. 9386), en een aan de

Westzijde van de vierde poort, negende terras (foto O. D.

9390) ; zij vertoonen beide onderaan de van achteren afhan-

gende opgerolde kain {wastra poleng), de gevleugelde schelp,

bekroond door een magische vlam; bet laatste beeld, een

poortwacbter, beeft slangen als pols- en bovenarmbanden.
De groote vleermuis waarop de scbildpad rust is, naast

den drieboek, een ander fascineerend iconografiscb raad-

sel. De kalong geldt nog beden als een aan Durga gewijd

dier, en als zoodanig is zij in een beiligdom dat officieel

wel aan den Qiwaitiscben lingga-dienst zal zijn gewijd, niet

misplaatst. Een verklaring van de kalong als drager van
de scbildpad geeft dit ons ecbter niet. We denken natuur-

lijk ook aan de vleermuizen die uit Ken Angrok’s boofd
kwamen om de djamboe’s van Janggan op te eten; dit

waren ecbter geen kalongs, maar lalawab’s, eenklein soort

vleermuizen. Daar Angrok als incarnatie van Wispu gold,

zou men verband kunnen vermoeden tusschen Wisnuisme
en vleermuizenvereering, maar verdere aanwijzingen hier-

omtrent ontbreken.

Maar ik meen dat de oplossing van bet raadsel te vin-

den is in een geheel andere richting, nl. volgens den be-

kenden magischen stelregel
:
gelijkheid van naam = gelijk-

heid van wezen. De scbildpad, Wisnu’s kurmawatara, dien-

de zooals men weet bij bet karnen van den Oceaan tot

steunpunt voor den berg Mandara, die als karnstok ge-

bruikt werd. De scbildpad bevond zich bij die gelegenheid

in den oceaan, in bet water. Wanneer we nu bedenken dat

volgens magischen gedachtengang Iwah (= water) en

lawah {— vleermuis) als identiek mogen worden beschouwd.
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dan volgt hieruit dat de vleermuis waarbinnen
de schildpad zich bevindt bier bet water
r e p r e s e n t e e r t waarin de kurma zicb be-
vond b ij de karning vanden Oceaan. De
combinatie: scbildpad omsioten door vleermuis stelt der-

balve bet amrtamantbana voor, een zeer gepaste

voorstelling in een beiligdom waarin bet „tirtba sunya”,

bet „verlossingswater”, bet amrta, zulk een voorname plaats

innam. Nu is bet ook duidelijk, waarom de dieren in den
drieboek alle luaterdieren zijn; zij hooren tbuis in de „aqua-

tiscbe” sfeer der gebeele voorstelling. Tenslotte meen ik

ook te mogen veronderstellen dat de groote lingga die nu
v6<5r den drieboek ligt, oorspronkelijk op de scbildpad
beeft gestaan. Een dergelijke lingga met bollen om
den top, de „Meru”, den wereldberg, voorstellend, ligt immers
nook borizontaal, maar staat steeds verticaal, en bier kan
bij feitelijk nergens anders bebben gestaan dan op betdier

dat de Meru ondersteunt, de scbildpad; men denke bv.

aan de Baliscbe Meru’s op scbildpadden. Verder meen ik

mij van mijn bezoek aan Tjeta, nu bijna vier jaren geleden,

nog te berinneren dat aan de onderzijde van de lingga

zicb nog een vierde bol bevindt, hetgeen een evident

bewijs zou zijn voor de bypotbese dat de lingga oorspron-

kelijk beeft gestaan en niet op den grond gelegen beeft.

Ook op deze lingga zijn twee waterdieren afgebeeld, een

bagedis (of leguaan ?) en een visch.

T.B.G. 73-2 3



Een relief in het BataviaaschMuseum,
afkomstig van Tjandi Tigawangi

door

DR. K. C. CRUCQ.

No. 5616 Bat. Museum.
Schildpad omstrengeld door slangen

;
(de schildpad die de

aarde draagt?). Boven den kop een bekende mathemati-

sche mystieke figuur, het „Sigillum Salomonis”. Links van
den schildpad hetzelfde symbool, maar in den zeshoek staat

een gezicht; ook rechts schijnt dezelfde teekening te hebben
gestaan. Alle hoekpunten vertoonen een drietongige vlam
van magisch vuur.

Op het lichaam van den schildpad staan eenige Oud-
Javaansche cijfers, gegroepeerd om het midden, waarin het

teeken voor oip (zie de fig. beneden) is aangebracht. Ik veron-

derstelde dat deze cijfers, die geen „mystieke combinatie” op-

leverden, een dateering vormden; deze onderstelling is later

gebleken juist te zijn; wat ik echter niet juist had gelezen

waren de cijfers zelf, waardoor mijn oorspronkelijke lezing een

foutief jaartal opleverde. Dr. Poerbatjaraka wees mij op de

font die ik had begaan ; ik had er nl. niet aan gedacht de
cijferste lezen in de juiste positie, (nl. met den kop naar het

middelpunt van de schildpad gekeerd, en in de juiste volgorde,

nl. beginnend onderaan, rechtsom, dus tegen de pradak§ina.

De afteekening der cijfers is aldus

:

op de plaats [ ] is door verweering een

cijfer weggevallen. De juiste lezing is

:

4 4

7

3

orp [ ]

1



Steen afkomsiig van Tjandi Tigawangi
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Het jaartal is derhalve: 1-37, terwijl de bovenste cijfers

4 en 4 wellicht de maand en den dag van de maand
weergeven. Zooals gezegd, is het cijfer der honderdtallen
weggesleten, maar de betrekkelijk late stijl van het stuk
maakt hoogstwaarschijnlijk dat het jaartal is geweest
1337 gaka = 1415 A. D.

Het eenige feit dat we uit dit jaar kennen, is, dat volgens

een Chineesch bericht koning Wikramawarddhana in dit

jaar den naam Hyang Wipesa aannam, en een gezantschap

naar China zond (zie Groeneveldt, Notes)

;

dit kan natuur-

lijk niet met het besproken relief in verband gebracht

worden. 1337 gaka isverder ook het jaartal der kleine bad-

plaats van Panataran.

Wat tenslotte het „Sigillum Salomonis” betreft v66r den
kop van de schildpad : dit symbool, bestaande uit twee
ineengeschoven gelijkzijdige driehoeken is, zooals men weet,

zoo oud als de menschenwereld ; deze figuur, evenals het

Pentagram, gaat tot ver voor de historische tijden terug.

Het is wel merkwaardig dat, voorzoover mij bekend, op
geen ander Javaansch relief dit symbool gevonden is, hoe-

wel het ook hier natuurlijk bekend moet zijn geweest, men
denke bv. aan een veel ingewikkelder magisch-mathemati-
sche figuur in Voor-Indie: de gri-cakra.

Het Sigillum Salomonis is hier ongetwijfeld de satkona-

cakra, een symbool dat voorkomt op de Sudar^ana-cakra,

die men in alle groote Visnu-tempels aantreft; het is aan-

gebracht in een vlammende cakra (vgl. de vlammende
punten op ons relief), terwijl het den achtergrond vormt
van Vispu Cakrarupi, een achthandige „krodha” gedaante

van Visiiu. Op de keerzijde zetelt Yoga-Narasiipha in een

gelijkzijdigen driehoek. Deze Sudar^:ana-cakra is evenals het

Sigillum Salomonis het symbool van den cosmos, of liever

van de opperste idee, de gedachte van Para-Brahman
(de logos) die het heelal heeft tot stand gebracht. Men
zie hierover Gopinatha Rao, Hindu Iconography Vol. I

Part I biz. 290—292. Als magisch wapen aangewend ver-

nietigt dit symbool alle vijanden : ripu-jana-prana-sanihara-

cakram.
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In een land waarin tantrisme en magie zoozeer bloeiden

als in het oude Java, moeten dergelijke mystieke figuren

ongetwijfeld bij magie en voorspellingen zijn gebruikt. Im-

mers het astrologisch paradigma, weergegeven in het Zegel

van Salomo, symboliseert de planeten Jupiter, Venus, Satur-

nus, Mercurius, Mars en de Maan, gegroepeerd om de zon
in het middelpunt ^), een schema van 7 dat o. a. een groote

rol speelt in de Kabbala der getallen ; verder is A een vuur-

symbool, V watersymbool, en tezamen vormen zij dus
ook een voorstelling van het mannelijk en vrouwelijk

oerbeginsel. Ook het principe der Drie-eenheid in „ongeopen-

baarden” en „geopenbaarden” vorm vindt men hierin

uitgedrukt. Tenslotte is het Zegel van Salomo, gevat in de

slang die in zijn staart bijt (het symbool der Eeuwigheid),

het bekende symbool der Theosofie.

Ik vermoed dan ook dat het gezicht in de figuur links van de schild-

pad den Zonnegod voorstelt. Verder kan men ook in de zespuntige ster

zien de Trimurti Brahma-Visnu-Qiwa + hnn gakti’s : Saraswati-Laksmi-

Parwatl
;
een schema overeenkomend met dat der drie groote planeten

:

Saturnus, Jupiter, Mars, gecompleteerd door de drie kleinere bollen :

Venus, Mercurius, Maan (Vgl. De Kabbala der Getallen, door Sepharial

(vertaling uit het Engelsch) I biz. 178-180).
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In een interessant naschrift op mijn artikeltje over Sipdoks

dynastieke positie heeft Dr. Poerbaljaraka de door mij te

berde gebrachte bezwaren tegen de opvatting, dat Sipdok
niet alleen de opvolger doch ook de schoonzoon van Wawa
zou geweest zijn, aan een nadere beschouwing onderworpen.^)

De slotsom, die uit zijn redeneering kan worden opgemaakt,
luidt aldus, dat er inderdaad een bezwaar moet worden
gezien tegen het aannemen van deze opvatting in de dis-

crepantie tusschen de titulaturen van Wawa en de persoon,

die blijkens de singasarische oorkonde van Sipdok diens

schoonvader zou moeten geweest zijn. Het eenige wat v66r

de genoemde opvatting zou kunnen pleiten is een correctie

van het woord bawa van de copie op koper in wawa.
Zooals men weet heb ook ik een correctie van dat woord
voorgeslagen en wel in bawang. Aangezien de aanleiding

tot deze correctie (het voorkomen van een anuswara op
de overeenkomstige plaats van de oorkonde op steen) door
Dr. Poerbatjaraka op grond van den zeer geschonden

toestand van het origineel in twijfel wordt getrokken, wil

ik hier, alvorens tot het eigenlijke doel van deze regelen

over te gaan, gaarne van de gelegenheid gebruik maken
om eenige zaken naar voren te brengen die mijns in-

ziens in staat zijn de correctie bawang waarschijnlijker

te doen schijnen dan de correctie wawa ; ook al zouden

0 T. B. G. LXXII : 618 vlgg.
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wij uitsluitend af moeten gaan op het „bawa” van de

copie ^).

In de eerste plaats moet ik dan opmerken dat wij in de

oudjavaansche geschiedenis wel verscheidene rakryans ba-

wang kennen, doch een rakryan wawa tot nog toe onbe-

kend is. Deze opmerking kan op zichzelf echter niet veel

te beteekenen hebben, daar wij zouden kunnen aannemen

dat wij thans met zulk een rakryan wawa zouden hebben

kennis gemaakt.

In verband hiermede moge echter onmiddellijk de op-

merking volgen dat wij in de oorkonde, waarin dus de

eenige maal sprake is van zulk een rakryan wawa, te ma-
ken hebben met het stichten van een sIma, welke dienen

moest o. a. voor het onderhoud van de dharmaprasada van

dien, overleden, rakryan wawa. Nu zal het den schrijver

van het naschrift zeker niet onbekend zijn, dat er een zeker

verband bestaat tusschen den raka en den grond, waarover
hij raka is ; wij beschikken zelfs over een voorbeeld waarin

iets dergelijks geschiedt als in Siijdoks oorkonde. In O. J.

O. XXIV namelijk sticht Balitung, de bekende rake watu
kura, tijdens zijn leven voor zichzelf een dharma pangas-

thulan, wat zooveel is als een bijzettings-dharma, en maakt
daartoe grond vrij behoorende aan watu kura. Deze plaats,

vermeerderd met hetgeen bijvoorbeeld de oorkonden O. J. O.
XIII, XXX, K. O. XV ons kunnen leeren, verschaft ons de
overtuiging dat de grond, welke voor een bijzettingsdharma

van een raka of rakryan wordt vrijgemaakt, tot het eigen-

lijke gebied van dien raka of rakryan dient te behooren;
de overledene werd dus bijgezet in „vaderlandschen bodem”.
Als wij dan ook in de singasarische oorkonde van Sindok

voor de dharmaprasada van den overleden rakryan, schoon-

vader van den koning, grond zien vrijmaken welke tot ba-

wang behoort, dan is het mijns inziens, van andere oorkon-
den rakryans bawang kennende, voor ons niet meer dan
van zelf sprekend den in de copie van die oorkonde als

') Aan Dr. Poerbatjaraka’s verzoek om de door mij veronderstelde

regelmaat in de wisseling van ba en wa te publiceeren zal ik gaarne

voldoen zoodra deze veronderstelling zekerheid is geworden.
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bawa overgeleverden naam van dien rakryan te corrigeeren

in bawang.

Het komt mij voor dat wij meer kracht van overtuiging

mogen toekennen aan de boven geschetste omstandigheden
en feiten, dan aan een willekeurige, want door niets gede-

termineerde correctie van het bawa van de copie in wawa.^)

Hier komt echter nog een nieuw gegeven bij.

Indien het namelijk juist ware, dat de overleden rakryan

uit Sindoks oorkonde, zijn schoonvader dus, tevens zijn voor-

ganger zou zijn geweest (waarbij wij dan voor een oogen-

blik heenstappen over de ook voor Dr. Poerbatjaraka on-

oplosbare moeilijkheid der titulatuur), dan zou dus deze

schoonvader-voorganger raoeten zijnbijgezet binnenden tijd

van twee jaren. Immers, de laatste oorkonde van Wawa is

uit phalgupa 927, zoodat deze vorst niet eerder, wel later kan
zijn overleden; de onderhavige oorkonde van Sindok, waar-
in hij dus reeds overleden moet zijn, dateert uit asuji 929,

terwijl iiberhaupt Sindoks eerste oorkonde uit wai^akha van
dat jaar dateert. Deze zeer korte tijd, verloopen tusschen

crematie en bijzetting, is niet in overeenstemming met
hetgeen wij daaromtrent weten uit de oudjavaansche bron-

nen en evenmin met wat de indische bronnen vermelden,

waar deze beide tijdstippen zoover van elkaar verwijderd

dienen te zijn, dat men zich op het tweede het eerste

niet meer nauwkeurig kan herinneren.

Het sterkste argument tegen de opvatting van Dr. Poer-

batjaraka lijkt mij echter nog steeds in de titulatuur gele-

gen te zijn. Zooals reeds werd opgemerkt bestaat er in de

oorkonde-literatuur geen rakrySn wawa, weleen gri wawa
of dyalj wawa. Nu had aan Dr. Poerbatjaraka bekend
moeten zijn dat een dyah-titel onmogelijk gelijkgesteld kan

Deze opvatting wordt nog versterkt door mijn opmerkiogeo in

T. B. G. LXV : 220 en 221 (noot) over de promotie van den rakryan bawang
tijdens Sindoks bewind.

2) Ook bet door Dr. Goris gelezen waha (ditmaal kennelijk een ver-

schrijving voor wawa) staat op een copie en bewijst dus niets omtrent de

verwisselbaarheid det klanken ba en wa, hoogstens bewijst bet dat men
later de letterteekens voor die klanken niet meer uit elkaar kon bouden.
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worden met een rakryan-titel; de dyah-naam is een zoo-

genaamde garbhajanmanama '), een naam, die men bij de

geboorte ontvangt, kortom een nama alit. Hetzelfde geldt

voor fri, dat nimmer anders dan als vorstelijk predicant

werd opgevat.

Nu tracht Dr. Poerbatjaraka de moeilijkheid te omzeilen

door aan te toonen, dat de titel rakryan eigenlijk hetzelfde

is als rake. Daarmede is echter niets bereikt, aangezien

le. een rakai wawa al evenmin in de geschiedenis bekend is,

2e. de raka-titel evenmin als de rakryan-titel een geboorte-

naam kan inleiden en dus niet vervangen mag worden
door dyah of fri.

Ook langs dezen weg kan bet dus niet gelukken, zooals

de schrijver trouwens zelf toegeeft, de moeilijkheden, ont-

staan door de wensch in Sipdoks schoonvader tevens diens

voorganger te willen zien, uit den weg te ruimen.

Intusschen is bet niet mijne bedoeling om mij tebepalen

tot bet constateeren daarvan. Integendeel, de lezing van
Dr. Poerbatjaraka’s naschrift heeft in hernieuwde mate de

wensch bij mij doen opkomen naar een beter begrip van
de termen raka en rakrySn, doch tevens naar een voor-

stelling van bun beteekenis in de oudjavaansche maat-
schappij te trachten. Bij de pogingen, welke ik daartoe een

keer te meer in bet werk stelde, heeft Dr. Poerbatjaraka

mij den weg gewezen door zijne linguistische opmerkingen
omtrent deze termen. Het zij mij dan ook vergund in bet

ondervolgende den loop van mijn onderzoek te schetsen

tot op het punt, waar ik, zonder hulp van kenners van
andere indonesische culturen dan dejavaansche, voorloopig

niet verder kan.

Zooals ik reeds opmerkte heeft Dr. Poerbatjaraka in zijn

betoog de gelijkheid van de termen rake en rakryan aange-

nomen op linguistische gronden, daarbij het in de oorkonden
voorkomende rake niet, zooals ik voorstelde, opvattende
als te zijn ontstaan uit raka 4- i, doch als een afgesleten

vorm van rakai en dit weder van rakryan. Deze gelijk-

0 O. V. 1918 : 170 (Trawoelan-oorkonde III).
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stelling van rake en rakryan wordt ook door de oor-

konden aanvaard. Slaan wij namelijk K. O. XVII op, dan
zien wij in regel 2 enkele grootwaardigheidbekleeders op-

gesomd, die alle van hun eigen naam voorzien zijn. Het
zijn o.a. de rakai hino (de koning), rake (sic) sirikan pu
suparnna, rakai wka pu hanuman en rakai bawang pu uttara.

Diezelfde grootwaardigheidbekleeders nu keeren terug

in de regels 12 en 13, bebben daar dezelfde namen, docb
een anderen titel, nl. rakryan (met uitzondering ecbter van
den koning). Deze passage, die Dr. Poerbatjaraka, docb ook
mij, ontgaan was, bevestigt dus op welkome wijze de juist-

beid van de gelijkwaardigbeid der rake en rakryantitels,

zoodat wij onze meening omtrent bet onderscbeid daar-

tusscben zullen bebben te berzien. Het is ecbter nog niet

belder in boeverre dit laatste zal moeten gescbieden. Immers,

wij blijven opmerken, dat de titel rakryan nimmer voor

den koning wordt gebezigd, zoodat ik zou willen veronder-

stellen, dat er niettemin tocb een onderscbeid tusscben

die beide titels inoet bestaan, dat slecbts in de realiteit

treedt als bet gaat om de koningstitulatuur.Wat dat onder-

scbeid kan zijn, vermag ik niet te gissen. ')

Voor een oogenblik terugkeerende tot de vraag of de in

de oorkonden voorkomende titels raka en rakai zijn op te

vatten als meer of minder afgesleten vormen van een

ouderen vorm rakryan, welke vraag van belang is voor
bet verder verloop van mijn betoog, wil ik in de eerste

plaats opmerken, dat bet naast elkaar voorkomen van
rake en rakai in een en dezelfde oorkonde *) en bet wis-

selen van rake (rakai) met rakryan eveneens binnen een

en dezelfde oorkonde, niet sterk pleit voor deze afslij-

tingstbeorie.

*) De uitzondering, waarop door Dr. Poerbatjaraka gewezen wordt,

III. het kariyana paniarnkarana van de Kaiasan-oorkonde, welk kariyana

door Vogel voor een sanskritiseering van rakryan wordt aangezien, is

slechts schijnbaar, aangezien uit Balitungs oorkonde blijkt dat ook Panang-

karans titel raka en niet rakryan was.

0 Reeds in 853 (O. J. O. VI)
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Gaan wij voorts in verband hiermede het gebruik van

beide termen eens nauwkeuriger na, dan blijkt al spoedig,

dat de term rakryan zoowel met als zonder i voorkomt. Wij

vinden nl. rakryan i watu tihang (O. J. O. XXIII, XXV),
rakryan i hino (XXVIII; bier natuurlijk niet de koning),

rakryan ni rapdaman (XXVI), rakryan ing pakirakiran

(LXVIII), maar daarnaast ook en wel in dezelfde oorkonde

waar het met i voorkomt: rakryan randaman (XXVI). Zon-

der het suffix komt de titel overigens herhaaldelijk voor.

Kunnen wij uit bovenstaande voorbeelden de overtuiging

erlangen dat het gebruik met zoowel als zonder i of ing

veroorloofd was en dat wij de gevallen zonder i zullen

moeten opvatten als minder volledige constructies zooals

ook in het Nieuw-Javaansch wel voorkomen, waar zoowel

de vorm met ing of ring als de eenvoudige juxtapositie het

samenhooren van twee woorden kan aangeven, het kan
nauwelijks aan twijfel onderhevig zijn, dat de meer volledige

of, als men wil, meer accurate vorm die met een i is.

Dezen indruk krijgen wij vooral bij lezing van K. O. XV,
waar op een voor dergelijke oorkonden bijzonder systemati-

sche en accurate wijze de raka’s en hunne parujars, tuhans,

winkas’ en kalangs worden opgesomd en waar de laatst-

genoemde titels' steeds gevolgd worden door een i. De
raka’s hebben echter geen afzonderlijke i, doch worden
zonder meer met rake aangeduid. ')

Het komt mij logisch voor daarbij in de eerste plaats te

denken aan de mogelijkheid, dat dit niet-voorkomen van
de i na de raka-titels te danken is aan het feit, dat de
schrijver er zich van bewust was, dat er zich reeds een i

in dat woord bevond. Hier komen wij echter in conflict

met Dr. Poerbatjaraka’s opvatting, die deze i niet aanvaardt

en daarbij voornamelijk steunt op het feit, dat wij nimmer
den volledigen vorm raka -pi of ni aantreffen. Op deze

Het valt op dat in deze zeer systematisch geredigeerde oorkonde
ook de wahuta's zonder i verschijnen. Hier moet de reden een andere zijn;

zoolang wij niets naders omtrent de beteekenis van wahuta weten is bet

wel onmogelijk die te vinden* Er kan hier, te oordeelen naar den bouw
der oorkonde, geen sprake van toeval zijn.
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veronderstelling, dat de i dus tot het woord zou behooren,

zou ik met een andere veronderstelling willen antwoorden.

Zou het namelijk niet mogelijk zijn dat een term raka,

oorspronkelijk zooveel als oudere breeder beteekenend en

dus een honorifiek voorvoegsel uitmakend i), later als

gewone aanspreekvorm in onbruik geraakte en in zijn ge-

bruik beperkt werd tot de beteekenis van titel van apa-

nagehouder, waarbij hij steeds en onveranderlijk diende

gevolgd te worden door i of ing, tengevolge waarvan deze

i ten slotte als tot het woord behoorend werd opgevat en

het woord even onveranderlijk als rake deed geschreven

worden? Waarna over-accurate schrijvers er, de aanwezig-

heid van dien i niet meer kennend, een tweede i aan
toevoegden, welke het woord op dezelfde wijze deed gespeld

worden : rakai ? Het naast elkaar voorkomen van rakai en

rake biedt dan binnen dezelfde oorkonde niet meer redenen

tot verbazing dan het naast elkaar voorkomen van rakryan

ni randaman en rakryan randaman in O. J. O. XXVI.
Nu wijst Dr. Poerbatjaraka wel op de door hem vermeende

regel dat hiaten eerst tamelijk laat worden weggewerkt en

dus het samensmelten van raka + i eerst laat verwacht zou

moeten worden, doch aan de geldigheid van dien regel

wordt afbreuk gedaan door het feit dat het wegwerken van
hiaten reeds in O. J. O. XIX en K. O. XVII gevonden wordt.

Vergelijking met het m'et-samensmelten van rama -j- i gaat

voorts mijns inziens evenmin op, daar het voorkomen van
een term ramai of rame met gansch andere beteekenis dit

samensmelten kan hebben tegengewerkt.

Het spreekt vanzelf dat in het bovenstaande geen onaan-

tastbaar bewijs is gelegen voor de veronderstelling dat rake

zou zijn ontstaan uit raka + i (en rakai uit raka i -f i),

doch nemen wij Dr. Poerbatjaraka’s gissing aan, dat het

een afgesleten vorm is van rakryan, dan blijven wij met
de moeilijkheid zitten dat de afgesleten zoowel als de niet-

afgesleten vorm tegelijk in een oorkonde, ja, in een en

dezelfde regel voorkomen. Zien wij echter, bij alle klank-

') Zie Van der Tuuk, K. B. N. W. sub voce aka II.
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wettelijke verwantschap, toch een onderscheid, dan valt

deze moeilijkheid weg.

Intusschen zal elke poging om deze vragen op te lessen

en een beslissing te nemen gedoemd blijven min of meer
theoretisch te zijn zoolang wij niet de beschikking hebben

over een heldere voorstelling van wat wij onder raka’s en

rakryans eigenlijk zullen hebben te verstaan, van wat hun
functie en positie in de oudjavaansche maatschappij was.

Twee keeren heb ik getracht tot een dergelijke voorstelling

te komen, doch geen van beide keeren mocht het mij ge-

lukken den weg daartoe verder dan een eindweegs te begaan.

De eerste maal was naar aanleiding van de singasarische

oorkonde van Sipdok, waar ik gepoogd heb aannemelijk

te maken dat de zoogenaamde mangilala drwya haji (zij,

die van ’s vorsten goed leven) lieden waren, wier bezigheden

in de eerste plaats een magische beteekenis hadden. ') De
tweede maal was naar aanleiding van de oorkonde van
Balitung uit de Kedoe, waarbij ik verband meende te moeten
leggen tusschen deze mangilala djrwya haji en de raka’s. *)

Krom heeft in zijn Geschiedenis de daar verzamelde gegevens

verwerkt en overzichtelijk gemaakt, zoodat ik daarnaar kan
verwijzen.

Bij een reconstructie van de beteekenis der raka’s in de
oudjavaansche maatschappij verkrijgen wij dan het vol-

gende beeld. Het javaansche land zou verdeeld geweest zijn

in gedeelten, waarover een raka of rakryan zeggenschap had,

zonder dat deze zeggenschap zich evenwel zoo ver uitstrekte

als de zeggenschap der desa over den grond, welke raka

voorts verband moet hebben gehouden met een vaststaande

groep van lieden, die een geheel uitzonderlijke positie in de

maatschappij innamen en wier bezigheden voornamelijk

van magischen aard of verband houdend met magische zaken

T. B G. LXV : 208 vigg., in het bijzonder 245 vlgg.

2) T* B. G, LXVII: 172 vlgg., in het bijzonder 196 vlgg.

Krom, Hindoejavaansche geschiedenis 2 pag. 159, Uit deze plants

kan tevens de onjuistheid van Dr. Poerbatjaraka’s opmerkiog op pag. 624

van T. B, G. LXXn blijken.
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waren. Deze raka’s speelclen een rol in de algemeene
staathuishouding, vervulden bepaalde ambten, konden elk

tot den rang van koning geraken en schijnen elk voor zich

bepaalde grondstukken (apanages ?) in meer werkelijk be-

zit gehad te hebben. Tusschen hen en die grondstukken
bestond een bepaalde band, welke b.v. tot uiting komt bij

de keuze van bijzettingsterreinen. Daarbij kan dan nog
worden opgemerkt, dat hunne namen voor een groot deel

en voor zoover ze eenigszins begrijpelijk zijn, steenen van
een bepaalden vorm of boomsoorten aanduiden (watu kura,

v/atu tihang, watu watu, watu humalang, kayu ara, tal

warapi, waru ranu, kayu pan^ang) terwijl ze somwijlen
verband houden met de magische bezigheden der mangi-
lala drwya haji (tangkil, limus, galuh, taji, halu, warak,
pulung e.a.).

Het was door de vermelding van de verwantschap tus-

schen (ra)kryan en het makasaarsche karaeng, door Dr.

Poerbatjaraka in zijn naschrift gedaan, dat mijn aandacht

opnieuw viel op de makasaarsche en boegineesche karaeng-

en aroe-schappen (gewoonlijk genoemd ornamentschappen)

als mogelijk materiaal dat van nut zou kunnen zijn bij

onze pogingen om meerder inzicht in de constructie der

oudjavaansche maatschappij te verkrijgen.

Het komt mij namelijk voor, dat wij juist in die orna-

mentschappen een nog levende parallel hebben van het

gereconstrueerde beeld, hetwelk ik boven heb geschetst.

Indien nu de verwantschap tusschen de woorden rakryan

en karaeng boven twijfel verheven is, zoo lijkt het niet

onmogelijk dat deze parallel van meer beteekenis kan zijn

dan men oogenblikkelijk zou wiUen vermoeden. Ook daar

hebben wij een verdeeling van het land in stukken, elk staan-

de onder een hoofd, hetwelk in sommige gevallen tot den

rang van vorst kan komen en wiens macht ten nauwste

verband houdt met magische zaken, waaronder steenen

') De noot op biz. 625 van Dr. Poerbatjaraka’s artikel moet op een

vergissing bemsten; ik vind ter plaatse geen aanduiding inzake de ge-

lijkheid van krj^an en karaeng.
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de voornaamste plaats innemen en waarbij een afzonder-

lijk staande groep van lieden behoort, welker functies bij-

zondere overeenkomsten vertoonen met die der mangilala

drwya haji. Wat is namelijk bet geval?

De karaengs staan aan bet hoofd van de zoogenaamde

ornamentschappen, d.w.z. ontleenen bun zeggenschap over

zaken en menschen binnen dat gebied aan bet feit, dat zij

de recbtmatige bezitters en verzorgers zijn der gaoekang,

magiscbe voorwerpen, te vergelijken met de Javaanscbe

rijks-poesaka '). Deze gaoekang waren (want de ecbte zijn

meerendeels verdwenen) oorspronkelijk merkwaardig ge-

vormde steenen of stukken van boomen, kortom diezelfde

eigenaardige magiscbe voorwerpen, die overal in Indonesia

door bun vorm aanleiding geven tot magiscbe vereering

enwier welzijn nauw verbonden geacbt wordt met bet wel-

zijn van de bevolkingsgroep, die er de verzorging van ter

band neemt
;
wier magische levenskracht een is met die van

het land. Bij mijne bebandeling der oudbeden van Bali beb
ik gelegenbeid gebad op dit verscbijnsel te wijzen, voor-

zoover betreft de onberkenbaar geworden stukken ®).

Deze karaengs nu bescbikken in sommige gevallen over

een ganscbe stoet van lieden, wier bezigbeden uitsluitend

bestaan in de verzorging dier gaoekang en in bet algemeen
der kalompowang, waarvan de gaoekang bet meest essen-

tieele deel vormt, zooals ook in de javaanscbe kratons

oogenscbijnlijk onaanzienlijke pieken en andere voorwerpen
bet meest essentieele deel uitmaken der rijks-poesaka of

oepatjara. Onder deze lieden treffen wij aan: slijpers,

touwslagers, doekspanners, rotan-snijders, wierookbranders,

smeden, wapenpunters, wegers, vegers, trommelslagers, pie-

keniers, danseressen en bunne verzorgers, dienaren ter

maaltijd, zangers van ceremonieele gezangen (b.v. bij vor-

stelijke bevallingen, buwelijken enz.), dragers van vorstelijke

ampilans, jubelaars, visitatie-ambtenaren bij de wacbt (tegen

magiscbe gevaren), roeiers, wapenscbuurders, wapenscboon-

') Zie P. J. Kooreman in Indische G/ds 1883 deel 1 : 167 vlgg. Friedericy
in Bijdragen 89:4 vlgg.

*) Oudheden van Bali 1:95.
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makers, oog-zwarters (der danseressen) enz. ') Onnoodig te

zeggen dat wij onder hen verscheidene aantreffen, wier

bezigheden in hooge mate herinneren aan die der mangilala

drwya haji.

Ter voorkoming van het verwijt dat ik mij hier aan fan-

tastische vergelijkingen zou overgeven, dien ik het woord
te laten aan kenners van Zuid-Celebes, teneinde van hen
te vernemen of inderdaad deze vergelijking, voorloopig

steunende op de aanvaarde verwantschap tusscben raka

(rakryan) en karaeng, reden van bestaan heeft. En of, zoo

voortgaande, misschien ook andere vergelijkingen, zooals

die tusschen termen als sarjang (gemeenlijk van sergeant

afgeleid), pabitjara, matowa, banoewa, *) en de oudjavaansche

woorden marhyang, parujar, tuhan, wanwa (banuwa) ge-

rechtvaardigd zijn.

Mocht dit inderdaad het geval zijn, zoo zouden wij de

beschikking erlangen over een hoogst belangrijk verge-

lijkingsmateriaal, dat ons in staat zou kunnen stellen ons

eindelijk een denkbeeld te vormen van de positie en functie

der raka’s. Die zou dan geweest moeten zijn die van den

al of niet tijdelijken en dus verwisselbaren verzorger der

poesaka’s van een bepaalde streek, wier vorm en aard zich

in de namen der raka’s zouden afspiegelen en aan het bezit

waarvan zeggenschap over den grond en deszelfs rechten

verbonden was, terwijl hetzij door vrijwillige aaneen-

) Friedericy in Adatrechtbundel XXXI:367.
2) Zie het anawanoewa bij Friedericy in Bijdragen 89

:

3/4 en het

anak wanwa der oorkonden.

Dat ook magische zaken zeggenschap konden hebben over grond-

rechten biijkt wel uit het feit, dat in de oorkonden dharmaprasada’s

uitdrukkelijk pramana worden genoemd (T. B. G. LXV : 233/234). Het

ophouden van het pramana-schap van den vorst, of der mangilala drwya

haji namens dien, kan misschien verband houden met het feit dat de

graftempel door de aanwezigheid der asch van de voorouders een eigen

zelfstandige poesaka ging vormen, in welks rechten andere poesaka’s

zich niet konden mengen. Kan er overigens verband bestaan tusschen

den magischen watu kalumpang der oorkonden en de kalompowanguit
Zuid-Gelebes ?
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voeging dier poesaka-gebieden, hetzij door verovering,

grootere staatkundige eenheden ontstonden, te vergelijken

met de ornamentschapsbonden van Zuid-Celebes en staande

onder een raka met den titel van ratu (vgl. bet sang ratu

van den eersten vorst van Mataram en dien titel in de ooi-

konden der Warmadewa’s van Bali), waarna ten slotte een

overkapping naar hinduistisch maharaja-model bet geheel

omsloot binnende grenzen van bet javaansche koningschap.

Wellicht kan de opvatting op Zuid-Celebes, dat de vorsten

van zulke grootere rijken uit den hemel zouden zijn neer-

gedaald, wijzen op een uitheemsch, hinduistisch karakter

dier instelling.

Ten slotte rest mij nog den lezer te wijzen op bet verband

dat door deze zienswijze kan worden gelegd tusschen de

oudste vormen van staatkundige indeeling van Java en de

tegenwoordige vorstendommen. Ook thans nog heerscht

de opvatting levendig dat bet bezit van de rijks-poesaka’s

eigenlijk de eenige rechtvaardiging is van de uitoefening

van de vorstenmacht. Ook thans nog leven in de kratons

op ’s vorsten kosten tallooze lieden, wier bezigheden bestaan

uit bet verzorgen der magische poesaka en ampilans, lieden,

wier aanwezigheid elk openbaar optreden van den vorst

bij garebegs enz. opluistert. Ook bier zou de kloof, die bet

huidige Java oogenschijnlijk van dat der oudjavaansche
maatschappij scheidt, overbrugd kunnen worden.

Hoe dit ook zij, een der voor de archaeologie belangrijke

conclusies zou mede zijn dat de voorstelling der oudjavaan-

sche maatschappij, welke door de reliefs van den Barabudur
gegeven wordt en welke steeds door bet immense verschil

tusschen de wereld der hemelen en hunne aardsche afspiege-

ling, de kraton, eenerzijds en de maatschappelijke toestanden

van bet volk anderzijds verwondering heeft gebaard en zelfs

twijfel heeft doen rijzen aan de juistheid en natuurgetrouw-

heid der voorstelling, ioderdaad een afspiegeling der realiteit

is ’). Zij zou natuurgetrouw hebben uitgebeeld bet verschil

') Zie Erom, Geschiedenis 2 pag. 7-9.
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tusschen de door en door oud-inheemsche maatschappij en

de er slechts in los verband op rustende kraton der maha-
raja’s. Van eenige belangrijke inwerking dier hinduistische

min of meer afgesloten groep zou althans op Midden-Java
geen sprake zijn en de hinduisatie van de desa zou eerst

na dien tijd, waarschijnlijk eerst op Oost-Java zijn aange-

vangen. Zooals ook de islamisatie van bet javaansche volk

niet in den tijd der Wali’s, doch eeuwen later werd ingezet.

Het woord is dus thans aan de kenners van de culturen

van Zuid-Celebes.

T.B.G. 73-2 4



Lapjesgeld op Celebes
door

Dr. Alb. C. KRUYT.

In het Museum te Batavia bevindt zich een fraaie collec-

tie zoogenaamd lapjesgeld, afkomstig van het eiland Boeton

(Boetoeng). De voormalige President van de Java-bank,

Mr. G. Vissering, geeft in zijn werk Muntwezen en Circula-

tie-banken in Nederlandsch-Indie van dit lapjesgeld de

volgende beschrijving (bl. 273):

„Deze lapjes ter grootte van een larlgwerpig convert,

gewoon briefformaat, en welke dubbel gevouwen zijn, wer-

den in verschillende kleuren voor den Sultan, de Radjah-

Radjah en den Rijksbestuurder geweven, evenals voor de

hoofdmantries en mantries, en werden door ieder dier per-

sonen op de passers in betaling gegeven. Deze lapjes

werden later weer door de bevolking ingeleverd ter beta-

ling van belasting, hoofdgeld en voor andere doeleinden.

Het in omloop brengen daarvan was dus een soort voorrecht

van muntslag voor de rijksgrooten.”

Behalve Mr. Vissering heeft Dr. J. Elbert in zijn werk
Die Sunda Expedition (I, 185—186) over het lapjesgeld

bericht. Hij geeft ook den naam op, die dit op Boeton
draagt, namelijk kampua, een woord dat ook gevonden
wordt in kampurui, dat volgens Elbert „nicht gebundenes
Kopftuch eines Konigs” beteekent. ')

Deze lapjes katoen, die een waarde vertegenwoordigden

als banknoten, werden volgens Elbert op bijzondere weef-

stoelen gemaakt. ledere waardigheidsbekleeder Met zijn

bijzonder kenteeken op de door hem uitgegeven lapjes

0 De etymologie dezer woorden is onzeker. Kampurui is het gewone
woord voor hoofddoek ;

het is zeer de vraag of het iets met kampua te

maken heeft. (Red.)
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aanbrengen, omtrent welke onderscheidingsteekens Elbert

ons uitvoerig inlicht. De Schrijver weet ook te vertellen,

hoe men er op Boeton toe gekomen zou zijn om lapjesgeld

als betaalmiddel te bezigen. Dit gebruik zou volgens hem
zijn ontstaan te danken hebben aan bet vele opiumschui-

ven, palmwijndrinken, het zich overgeven aan overmatig

zingenot en het nietsdoen, dat op dit eiland gedaanwordt,
waardoor heerscher en volk verzwakt waren en de geld-

middelen van het land uitgeput waren.

Het lapjesgeld heeft echter ook buiten Boeton een groote

rol gespeeld. Ik zal een overzicht geven van hetgeen daar-

omtrent tot nu toe aan het licht is gekomen.
Voordat in het begin van deze eeuw het N. I. Gouverne-

ment zich intensief met Celebes ging bemoeien, werd door

de bevolking van een groot deel van Midden- en Oost-

Celebes veel waarde gehecht aan weefsels, die in onze

oogen niets waard zijn. Dit zijn rokjes of sarongs, die bij

de Oost-toradjas kolokompa worden genoemd; bij de To
Mori heeten ze sawoe ngkere

;

in Oost-Gelebes motombing.

De exemplaren, die ik van dit ’ weefsel heb gezien zijn

vrijwel alle van dezelfde makelij ; de grootte is verschillend.

De meeste die ik zag, waren door ouderdom vergaan, en
vertoonden groote gaten. Van een groot exemplaar dat in

mijn bezit is, zijn de scheringdraden 80 cm lang; ze zijn

gespannen over een breedte van 35 cm. Het weefgetouw
waarop deze stukjes gemaakt werden, was dus wel heel

klein. De witte scheringdraden worden veelal afgewisseld

met in indigo gekleurde draden ; in mijn exemplaar telkens

2. Het aantal witte draden tusschen 2 paren indigo is

verschillend (6,10, 6,2,2,10,10,6,10,11,2,2,10,10,7,10,10,2,2,10,10,6,10,

10,2; de geregeld terugkeerende cijfers 2,6,10 doen vermoeden,
dat 7 een vertelling is voor 6, en 11 voor 10).

Het heele werk is in alle opzichten slordig. De draden
zijn achteloos gesponnen, zoodat ze zeer ongelijk van dikte

zijn, van breikatoen af tot naaigaren toe. De inslag is niet

altijd op de juiste wijze ingebracht ; er is niets gedaan om
de draden bij elkaar te brengen, zoodat ze ver uiteen lig-

gen, en het weefsel veel overeenkomst vertoont met dat.
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waarop stoffeerders behangselpapier kleven. Over een ruimte

van 17 cm van de schering is geen inslagdraad aangebracht.

Wanneer deze scheringdraden in bet midden werden door-

geknipt, zou bet weefsel een sjaal vormen van 63 cm lengte

met franjes aan elken kant van 8,5 cm.

Zulk een weefsel is voor eenig praktiscb gebruik natuur-

lijk totaal ongescbikt. Het bad bij de Oost-toradjas alleen

beteekenis als een magiscb werkend voorwerp. Naar bet

gebruik, dat men ervan maakte, droeg de kolokompa ver-

scbillende namen. Een ervan was alisi ndoko „onderlaag

van de kleerenmand”. De Poso-toradjas namelijk bewaren

bun bezittingen, voor bet meerendeel uit katoenen goederen

bestaande, in manden met deksels van de bladscbeede van
den sagopalm vervaardigd. Wanneer iemand een kolokompa

rijk was, legde bij die onderin de mand. Dat weefsel „riep”

katoen, zoodat men geloofde, dat de mand altijd met ka-

toenen stoffen gevuld zou zijn.

We kunnen ons dit gebruik van de kolokompa verklaren,

als we oude To Mori booren verzekeren, dat dit weefsel

het eerste is geweest wat bun voorvaderen van katoenen

stoffen hebben gezien.

Een nog voornamer rol speelde de kolokompa als on-

derdeel van den bruidschat. Hij was de poe’oe, het voor-

naamste stuk van den bruidschat, waarop al bet andere

dat erbij behoorde, werd gelegd. In deze functie droeg

de lap den naam van saenggo rapoe, wat kan worden
weergegeven met „waarmee de haard ten eenenmale
verschoven wordt”. Met het geven van den bruidschat

toch, waarvan de kolokompa het voomaamste stuk was,

verhuisde de jongeman van den haard zijner ouders naar

dien van zijn schoonouders. Tot op de komst van het Gou-
vernement in Midden-Celebes moest in Poe’oe mboto, een

landstreek ten Zuiden van bet Poso-meer, een kolokompa
bij den bruidschat zijn.

Vroeger moeten er veel meer van die dingen zijn geweest,

maar aangezien geen nieuwe werden aangevoerd, slonk bet

aanwezige aantal hoe langer hoe meer, zoodat er tenslotte

slechts weinige waren overgebleven. Deze werden van
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elkaar geleend, als uit een gezin een zoon moest trouwen.

Als er maar zoo’n lap bij was. Wat het weefsel hierbij be-

doelde te zijn, weet men niet te vertellen; alleen meende
men stellig, dat het niet goed kon gaan in het huwelijk,

wanneer er niet zoo’n kolokompa bij den bruidschat was.

Dezelfde beteekenis hadden deze lapjes in het Loewoe-
sche. Een aardig tooneel beschrijft de reeds genoemde Mr.
G. Vissering, van een ervaring, die hij in verband hiermee

te Palopo opdeed. Toen hij op zijn reis door Indie tot on-

derzoek van den munttoestand in de verschillende deelen

van den Archipel in die plaats kwam, en in een van de

vergaderingen, die met de voorname lieden werden gehou-

den, lapjesgeld van Boeton liet zien, „was de waardige ernst

van de vergadering, die met Oostersch decorum werd ge-

voerd, opeens verstoord; het bleek, dat vele vrouwen uit

het gevolg der Vorstin van Loewoe daarop zeer gesteld

waren: den Gouverneur werd letterlijk gesmeekt om e^n of

meer van die lapjes af te staan. Toen wij vroegen welke

dan de beteekenis van die lapjes was, ontstond een alge-

meen gegichel; blijkbaar wilde men ons daaromtrent niet

volledig inlichten. Wei werd ons verteld, dat de bruidegom
v66r het huwelijk een dergelijk lapje in optocht naar zijn

bruid moest brengen, omdat hij daardoor in staat zou zijn het

humeur zijner aanstaande vrouw gedurende het huwelijk te

bezweren. Volgens mededeeling was er slechts een lapje, dat

in het bezit was van een oud man, die het telkens tegen

hoogen prijs verhuurde aan de bruidegoms. Hij moest het

echter steeds weer terugontvangen. Wij hadden een sterk ver-

moeden, dat er aan dat lapje nog eene bijzondere sexueele

beteekenis werd gehecht, maar men weigerde ons verdere

inlichtingen te geven. Een en ander werd ons later te Boeton

bevestigd, dat het bezit van een dergelijk lapje aan den houder
algeheele macht over iedere vrouw ter plaatse zou verschaf-

fen, doch dat die lapjes op Boeton nu niet meer bestaan.”

Een sexueele beteekenis, die de heer Vissering vermoedt,

dat dit gebruik heeft, heeft het niet.

Wij mogen dus aannemen, dat in vroegeren tijd, toen

deze geldlapjes nog werden aangevoerd, bij den bruidschat
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steeds een aantal kolokompa is geweest. Toen er niet

genoeg meet waren, werden ze vervangen door lapjes ge-

woon katoen, die verkregen werden door een grooteren

lap in kleine stukken te scheuren. Dit is dan deoorsprong

van het gebruik dat wij tot op heden bij de Oost-toradjas

aantreffen om aan den bruidschat een aantal lapjes katoen

toe te voegen van een paar span in ’t vierkant, een gebruik

waarover ik mij aanvankelijk verba^sd heb, en waarvan
men mij nooit eenige verklaring heeft kunnen geven {De

Bare’e sprekende Toradjas, 11, 24).

Wij hebben bier dus de kolokompa als betaalmiddel in

’t verleden. Zijn magische beteekenis ontleent hij alleen aan

zijn ouderdom en zijn zeldzaamheid. Vandaar, dat de prijs

van zoo’n lapje in Midden-Celebes een buffel bedroeg.

Maar ook daarvoor stond iemand zijn eigendom niet af,

want de zegen, dien hij meende, dat er van uitging, was
hem nog veel meer waard.

De beteekenis van de kolokompa als relikie der vaderen

komt ook sterk uit in Mori. Hier wordt het lapje sawoe ngkere

genoemd. Dat het vroeger als betaalmiddel heeft gediend valt

op gelijke wijze af te leiden, als bij den bruidschat der Bare’e

sprekers is geschied. Ik schreef daarover in het verslag van
de reis, die ik in 1899 met Dr. Adriani naar Mori maakte
het volgende: „A1 voortpratende vertelde Maroendoe (de

toenmalige vorst van Mori) ons, dat een oude inzetting van
de vorsten van Petasia is, dat bij beboetingen iedere karbouw
vervangen wordt door een stuk katoen van een armslengte

en een span breedte. Wij beboeten elkaar gaarne, zei hij,

en dat doen we dan met 100 buffels tegelijk; maar als

het op betalen aankomt, wordt iedere buffel vervangen

door een lapje katoen. Iemand, die deze onze adat niet

kent, loopt erin. Zoo herinner ik mij een Tolage hoofd,

dat een kabosenja van Pada (een landstreek behoorende

tot het Morische rijk) kwam beboeten wegens een geval

van overspel, hetwelk in zijn negerij had plaats gehad. Na
veel praten werd de boete bepaald op 25 karbouwen, maar
het Pada-hoofd vroeg, of hij mocht betalen met „karbou-

wen van Petasia”. Het Lage hoofd, niet wetende wat dit
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beteekende, stemde toe, in de overtuiging dat karbouwen
karbouwen zijn. Maar hij keek vreemd op, toen hij 25 lapjes

katoen kreeg; aanvankelijk wilde hij hierin niet berusten,

maar toen het Pada-hoofd hem naar mij verwees, liet hij de
zaak erbij.” (Dr. N. Adriani en Alb. C. Kruyt, Van Posso

naar Mori, Mededeelingen Ned. Zend. Gen. dl. 44, 1900, bl.

181 - 182).

Later is ons gebleken, dat in deze woorden van den
Morischen vorst een goed deel grootspraak school, en dat

bij elke boete ook dingen van wezenlijke waarde worden
gegeven. Maar in elk geval waren bij de boete vele van
deze waardelooze lapjes katoen. Zonder twijfel hebben we
hierin de oude geldlapjes te zien, en het is best mogelijk,

dat toen deze nog een reeele waarde vertegenwoordigden,

de boete alleen daarmee voldaan werd. Vandaar dehooge
aantallen bij de boeten. Dit kunnen we opmaken uit een

gewoonte, die tot op de komst van het Gouvernement in

Mori bestond: Wanneer iemand een hooge boete had op-

geloopen, en hij was in staat hem, die de boete had opge-

legd, een sawoe ngkere te geven, was daarmee zijn schuld

aigedaan. Een oud man te Tinompo, Mbatono geheeten,

vertelde mij, dat hij het had bijgewoond, dat een lid van
het bonto-geslacht beboet werd voor vrouwenroof. Vijf

buffels moest hij betalen. De schuldige gaf den beleedigde

een sawoe ngkere, en hiermee stelde deze zich tevreden.

Er waren bij de komst van het Gouvernement in Midden-
Celebes nog maar weinig van deze lapjes in Mori. Alleen

eenige aanzienlijken hadden er nog van, en deze werden
zuinig bewaard. Wanneer er van ouderdom een draad af-

viel moest deze er aan worden vastgeknoopt. Dat deze lapjes

katoenen goederen zouden „roepen”, zooals we van dePoso-
toradjas hebben gehoord, weet men in Mori niet. Men be-

waarde ze als „teeken van waardigheid”, want het waren
alleen leden van de mokole-, bonto- en fcaroea-geslachten, dus

de adel, die ze in bezit mochten hebben.

Overigens deed zoo’n lapje alleen dienst in zijn hoedanig-

heid van relikie, als verbindingsschakel met de voorouders,

Wanneer iemand uit een der bovengenoemde geslachten
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overleden was, werd een bord met rijst naast het lijk gezet,

en dit werd overdekt met een sawoe ngkere. Wanneer
het lijkmaal was afgeloopen, werd het bord weggenomen,

en de lap opgeborgen.

Verder deed de sawoe ngkere dienst bij het mowoerake.

Dit was een offerfeest, dat bij de Poso-toradjas mompaka-
woerake of momparilangka wordt genoemd. Hierop werden

meisjes in aanraking gebracht met de geesten, en dezen

waren waarschijnlijk niet anders dan voorouders. De meisjes

werden daartoe opgesloten in een kamertje, de langka „rust-

bank”, een imitatie van het geestenverblijf. In dat kamertje

werd een koperen schaal met sirih-pinang voor de geesten

neergezet, en deze moest met een sawoe ngkere toegedekt zijn.

Tenslotte deed de lap in Mori nog dienst bij het jaarlijk-

sche smeedfeest in de smidse, dat ten doel had de dorpe-

lingen te versterken met de kracht van het ijzer. Het varken

dat bij deze gelegenheid geofferd werd, moest gedoodwor-
den met een hakmes om welks handvat een sawoe ngkere

was gewonden. Zoo valt ook in Mori nog na te gaan, hoe

het geldlapje zich van betaalmiddel tot relikie ontwikkelde.

Er is een landstreek op het oostelijk schiereiland van Ce-

lebes, waar het hier besproken lapje zich tot op de komst
van het Gouvernement als betaalmiddel heeft gehandhaafd,

maar dan ook alleen om boeten daarmee te voldoen,

bij betalingen dus in verband met de adat. Als men een

of ander van iemand kocht, werden die lapjes niet aange-

nomen, tenzij men ze juist noodig had om een boete te

betalen, of men wenschte ze in voorraad te hebben. De
streek, die ik bedoel, is het land der To Loinang. Hier heet

het geldlapje motombing.

Zooals gezegd is, werden de lapjes gegeven tot betaling

van opgelegde boeten. In de eerste plaats bij diefstal. Voorop
werd gesteld, dat de dief het gestolene teruggaf, en dan als

boete eenige motombing

;

bij diefstallen van geringe waarde
2 lapjes, bij dingen van meer waarde, 4 lapjes ; voor het

binnenklimmen in een rijstschuur werden 8 lapjes geeischt;

voor beleediging van een Hoofd, 8 lapjes, enz.
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Het adat-karakter van. de motombing bij de To Loinang
kwam ook uit bij huwelijkszaken. Wanneer een jongmensch
het oog had geslagen op een meisje, en hij de toestemming
van haar en haar ouders had gekregen, was het eerste wat
hij hun gaf een motombing. Dan mocht geen ander een

poging doen om het meisje voor zich te winnen. En als

het officieele verlovingsgeschenk werd overgebracht, moest
er weer zoo’n lapje bij zijn. Werd de bruigom op den hu-

welijksdag naar het huis zijner a.s. schoonouders gebracht,

dan werd hem de toegang tot de bruid versperd, en hij

werd alleen doorgelaten na het betalen van eenige mo-
tombing. Aan aanzieniijke gasten werd een koperen sirih-

doos met pinangnoten aangeboden. Die persoon haalde

er de noten uit, legde een motombing daarvoor in de plaats,

en gaf zoo de doos terug.

Van de To Loinang weten wij ook hoe zij, die zelf de

weefkunst niet verstonden, aan hun geldlapjes kwamen.
Deze lieden erkenden als hun heer den sengadji van Kintom,
een vasal van den Sultan van Banggai. Dezen heer ging

men op bepaalde tijden zijn opwachting maken. Men bracht

dan geschenken voor hem mee, en als tegengeschenk ont-

ving het gezantschap een aantal motombing. Op deze wijze

werd de voorraad van dit adatbetaalmiddel steeds aangevuld.

Vermoedelijk verkocht het landschapshoofd, de daka’njo,

de motombing aan zijn onderdanen. De prijs voor zoo’n

lapje was gesteld op 10 soepa gepelde rijst. Zoo’n soepa

(Mai. tjoepak, de naam wijst op vreemden invloed) was
een bamboe koker van bepaalden omvang en lengte. Toen
in later tijd stukken zeer inferieur ongebleekt katoen (balasoe)

door den ontluikenden handel werden ingevoerd, stuk-

ken die voor 1 rijksdaalder golden, schijnt de prijs der

motombing zeer gedaald te zijn; men kon toen althans 15

motombing voor een stuk balasoe krijgen (verg. voor een

en ander mijn opstel De To Loinang van den Oostarm van
Celebes, Bijdragen Kon. Inst. 86, 1930, bl. 358, 362, 449, 453).

Gaan we nog verder naar ’t Oosten, dan vinden wij bij

de Mian Balantak de motombinp weer. Maar hier mist het
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lapje geheel het karakter van betaalmiddel. Ook hier waren

deze lapjes afkomstig uit dezelfde streek, waar de To Loi-

nang ze vandaan kregen, namelijk Loewoek, nog geen

20 km verwijderd van het bovengenoemde Kintom. Maar
de Mian Balantak kregen ze niet van bun beer, want die

woonde niet in Loewoek; zij kwamen meer rechtstreeks

met het vorstenhuis te Banggai in aanraking. De Mian
Balantak kochten de motomhing te Loewoek voor denzelfden

prijs als die, waarvoor de To Loinang ze onder elkaar ver-

handelden, namelijk 10 maten (oesoki) gepelde rijst.

Ook de Mian Balantak waren gewend een motomhing

bij den bruidschat te doen ; maar overigens deed hij alleen

dienst als representant van den mensch. Men gelooft, dat

ieder mensch een palolo’ „volggeest” heeft. Het is voor ons

doel alleen noodig te weten, dat men zich deze palolo’

zeer nauw verbonden met den eigenaar voorstelt, zoo lets

als zijn onstoffelijk „ik”. De vasthouder of representant

nu van deze palolo’ is een motomhing. Deze moet daarom
altijd goed weggesloten bewaard worden. Als iemand op reis

gaat, neemt hij zijn motomhing niet mee, maar legt hem op
een van de offerborden, waarop men gewend is sirih-pinang

voor dit onstoffelijk ik neer te leggen; bovenop den
lap wordt een koperen sirihdoos met kauw-ingredienten

geplaatst, en zoo blijft alles staan, totdat de eigenaar weer
teruggekeerd is.

In sommige deelen van dit land wordt het gelaat van
een doode met zijn motomhing afgewreven; de lap wordt
daarna als de representant van den overledene opgehangen
bij de kleeren en het katoen, dat in het sterfhuis uitgestald

ligt, en waarvan ondersteld wordt, dat de doode dit meeneemt
naar het zielenland. Tenslotte wordt de motomhing van
den heengegane weer zorgvuldig opgeborgen. Toch is het

niet erg als zoo’n lapje verbrandt; is het er een van een

nog levend mensch, dan schaft hij zich een nieuw aan.

De motomhing speelt ook een rol bij het mansamhongi,
een plechtigheid, die verricht wordt als men op de jacht

gaat. De jager gaat dan met een bord de wildernis in : daar

zet hij het bord op den grond, legt er een bamboelatje
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op, waaraan aan het eene einde een gelaat en profil is

ingesneden, ata, dat in de meeste talen van Noord-Cele-
bes „slaaf” beteekent, geheeten, en dekt dit toe met zijn

motombing. Dan roept hij de boschgeesten aan, en verzoekt

bun veel wild te geven, waarbij hij den geesten het lapje

als „kleeding” aanbiedt. Wij weten van den zoogenaamden
„lapjesboom”, dat met die „kleeding” de offeraar zichzelf

aanbiedt. Ook hiemit blijkt dus, hoezeer men in de motom-
bing de representant van zichzelf ziet. Na de aanroeping

wordt het bamboelatje begraven en de motombing neemt
de eigenaar mee naar huis.

Uit de bijeengebrachte gegevens zijn enkele gevolgtrek-

kingen te maken. Het lapjesgeld werd uitgegeven door
vorsten, die van vreemde afkomst zijn, en oorspronkelijk

van Java zijn gekomen. Het is zeer wel mogelijk, ja waar-

schijnlijk, dat ook bij de hoven van Goa, Bone en Loewoe
(en andere rijkjes) dit betaalmiddel in gebruik is geweest.

Op Zuid-Celebes is het dan sedert eeuwen in onbruik

geraakt door den handel, die zich daar ontwikkelde, waar-

door dit ruilmiddel alle waarde verloor. Alleen op Boeton

kon het langer standhouden, omdat dit rijkje een afgesloten

geheel vormde, met een eigen economische huishouding,

die weinig door het wereldverkeer, waarin het niet was op-

genomen, bei'nvloed werd.

Door de hoven werd het lapjesgeld ook bekend bij

de stammen, die aan deze vorsten onderworpen waren. De
Poso-streek en Mori moeten dit betaalmiddel uit Loewoe
hebben ontvangen, en wel ieder langs een anderen weg,

zooals de invioed van Loewoe op deze beide landen een

verschillenden weg genomen heeft. Hierdoor dragen de lapjes

in beide landen een eigen naam. Voor volken zooals de

Toradjas en de Moriers tot voor korten tijd waren, speelde

de magische kant der dingen een grooter rol dan de prak-

tische. Deze lapjes waren afkomstig van den heer des lands,

de afstammeling van den uit den hemel neergedaalde

(manoeroeng), en met deze lapjes werd de zegen, die van deze

goddelijke personen uitging, onder de gewone stervelingen
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verspreid. In Loewoe, dat van de Boegineesche staten het

langst in afzondering heeft verkeerd, is de herinnering

aan het gebruik van deze lapjes bewaard gebleven. Dat

men bet daar belandja Boetoeng „Boetonsch geld” noemt,

behoeft niet opgevat te worden als een aanwijzing, dat

Loewoe deze gewoonte van Boeton zou hebben leeren ken-

nen. Volgens twee oud-leden van den Hadat, met wie ik

in 1920 te Palopo sprak, bracht Boeton in den ouden tijd

belasting (hommage) aan Palopo. Een deel daarvan bestond

in lapjesgeld. Hiermee zal Boeton nog zijn voortgegaan,

nadat in Loewoe het gebruik van lapjesgeld opgehouden

had te bestaan. Als men in Loewoe deze gewoonte alleen

door Boeton kende, zou niet te verklaren zijn de taaie kracht,

waarmee bet lapjesgeld zich als relikie, als magisch be-

standdeel van den bruidschat, heeft gehandhaafd.

Op Oost-Celebes heeft men het gebruik van lapjesgeld

via Boeton en Banggai leeren kennen, waar evenals op

Boeton niet alleen de vorst ze liet aanmaken maar ook de

aan hem ondergeschikte hoofden dit deden. Toen Banggai

zelf er al mee was opgehouden, zetten de sengadjis van
Kintom en Loewoek dit voor hen veel voordeel opleverende

gebruik voort. Maar in Balantak, dat door zijn rechtstreeksch

verkeer met Banggai de onwaarde der lapjes had leeren

kennen, hadden ze alleen bun magische beteekenis behouden.

In Loinang bleef door de afgesloten samenleving en bet

uitsluitend verkeer met Kintom de praktische waarde der

lapjes in adataangelegenheden voortbestaan.

Misschien kan ook tot vermeerdering van de magische
beteekenis der geldlapjes bij de bergvolken hebben bijge-

dragen de omstandigheid, dat ze van katoen, en geweven
waren. Nergens bij de vier genoemde volken van Midden-
en Oost-Celebes heeft het weven ingang gevonden. Het
heeft heel lang geduurd, eer men katoen als kleedingstof

is gaan gebruiken. Toen ik in 1892 in Poso kwam, was in

deze streek bet gebruik van foeja als kleedingstof nog over-

wegend, ofschoon katoen in dien tijd reeds met scheepsla-

dingen werd ingevoerd, en door de Toradjas tegen bosch-

produkten werd ingeruild. Terwijl katoen nog weinigvoor
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kleeding werd aangewend, werd het voor godsdienstige

en magische doeleinden soms verspild. Zoo gingen tientallen

blokken katoen mee in ’t graf. Men verzamelde katoen als

geldbelegging, die geen rente opbracht. Dit kwam vooral

duidelijk uit bij den invoer van blokken zeer inferieur

ongebleekt katoen, dat overal in Midden-Celebes den naam
draagt van balasoe of balatjoe. Dit katoen was nergens

voor te gebruiken ;
men kon er alleen ondeugdelijke muskie-

tengordijnen en zeilen van maken, die een kort bestaan

hadden. Maar voor ’t eerste gebruikten de menschen liever

lappen foeja, omdat het balatjoe doorschijnend is ; en aan
zeilen deed men niet. Er waren rijken, die honderden blok-

ken balatjoe in hun rijstschuren bewaarden, met geen ander

doel, dan dat waarmee de To Loinang hun geldlapjes opza-

melden. Er werden alleen boeten mee betaald. Alle andere

goederen werden getaxeerd in blokken balatjoe. En de waarde
van een blok balatjoe, die een rijksdaalder heette te zijn, was
naar verhouding niet zooveel hooger dan die der geldlapjes

bij de To Loinang, doordat door den handel in boschpro-

dukten, die na de onderdrukking van de zeerooverij op deze

landen ontstond (dus na 1870), de welvaart snel toenam.

Geldstukken hadden in dien tijd weinig waarde, omdat
men geen geldhuishouding kende ; alleen koperen munten
werden gewaardeerd, omdat men ze kon versmelten tot

armbanden, enkelringen, en allerlei gebruiksvoorwerpen.

De waarde van katoen kende men, al werd het nog weinig

gebruikt, en daardoor kon dit tot betaalmiddel worden.

Voordat de nieuwere handel katoen in ’t land bracht,

had men de katoenen stoffen al, die door de Compagnie
werden ingevoerd. Ook deze zoogenaamde bana werden
bijna uitsluitend voor magische doeleinden gebruikt, bij

offerfeesten, bij den bruidschat van aanzienlijke personen

en bij begrafenissen. De waarde van al dit katoen werd
dus overgebracht in de niet-materieele sfeer, en op deze

wijze kunnen we nog navoelen hoe geldlapjes, die voor

ons uit praktisch oogpunt geheel waardeloos zijn, voor de

bewoners van Celebes in vroeger dagen een wezenlijke

beteekenis hadden.



Bilang-bilang II

door

J. H. NEUMANN.

In den Feestbundel, uitgegeven door het Kon. Bat. Ge-

nootschap van Kunsten en Wetenschappen, deel II, pag.

215, werd door mij een bilang-bilang gepubliceerd, naar ik

meen de eerste proeve van dien aard ')• Het was een

klaagzang, geuit door een vader, wiens kindje overleden

was. Reeds vermeldde ik daar, dat men nog andere soor-

ten van zulke „zangen’’ had, en noemde daar ook „een

klacht van een jongeling, gericht aan zijn beminde, teneinde

haar liefde en medelijden op te wekken”. Ik acht het niet

van belang ontbloot ook zulk een „zang” te publiceeren.

In de eerste plaats om de taal, die een hartstochtelijk ka-

rakter draagt, maar ook niet minder omdat men door het

bestudeeren ervan de psyche van het volk kan leeren kennen.

Verder is het ongetwijfeld een kunstproduct, hooger staande

dan de endoeng-endoengen, de bekende vierregelige versjes.

De hierondervolgende bilang-bilang bevindt zich in het

Batak-Museum te Raja, ingeschreven onder No. 895. Men
Het dit soort bilang-bilang voor zichzelf vervaardigen door

iemand die het vak verstond, teneinde zelf van de lezing te

genieten. Of ook wel, men zond haar naar een geliefd meisje,

dat dan de hulp van een ander inriep om haar den zang

voor te lezen. De bedoeling was dan haar medelijden op

te wekken voor den verliefden jongeling.

De voordracht is eigenaardig, daar alles er op berekend

is om een gevoel van smart, van medelijden op te wekken.
Beide partijen weten heel goed dat het geheele verhaal

0 korte bilang-bilang met vertaling werd door M. Joustra op-

genomen in zijn artikel „Iets over Bataksche literatuur”, M. N. Z. 46

(1902) biz. 366 evv. (Dr. P. V.)
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gefingeerd is. Maar dat doet er niet toe, men wenscht in

een stemming te komen, in een stemming waarbij veel

tranen vloeien. Het klagend voordragen, een zeker rythmisch

dalen en verheffen van de stem, een zachter worden en
weer aanzwellen van het geluid en tenslotte het smar-
telijke uitgalmen van „o mijn moeder, moeder!” gevenhet
gewenschte effect. In de eerste afdeelingen werden deze

uithalen gespatieerd.

In overeenstemming hiermede is het veelvuldig gebruik

van de kleine woordjes zooals kal, me, nge, kap enz. welke
aan de taal een felle kleur geven, maar het vertalen niet

gemakkelijk maken. Zij drukken echter beter stemming uit

dan de taal anders vermag te geven. Ook dichterlijke om-
schrijvingen komen veel voor en toespelingen, die men
kennen moet wil men begrijpen wat de schrijver bedoelt.

Om een en ander duidelijk te maken was het noodza-

kelijk een aantal verklarende noten aan den tekst toe te

voegen. ’)

Wie de schrijver is geweest van het oorspronkelijke

en van de latere copien, is niet bekend. Ook de plaats

van herkomst niet. De schrijver noemt zich meestal mama
„oom, schoonvader”, daar dit de algemeene benaming is

voor een man, wanneer een vrouw hem aanspreekt en

niet weet in welke familie(stam)-verhouding hij tot haar
staat. Het meisje duidt hij aan met nande „moeder” of

toerang „zuster” (omgekeerd „broeder”).

Korte inhoud.

(Op de bamboe is de tekst aan een stuk door geschreven.

Om het geheel beter te overzien, verdeelde ik den tekst in

verschillende afdeelingen).

1, 2. Opgave van redenen waarom deze bilang-bilang

geschreven werd. Zijn geliefde is hem ontrouw ge-

worden, naar hij meent althans.

Mijn Ibijzonderen dank aan Dr* P. Voorhoeve, die zich de moeite

getroostte het geheeie opstei na te zien en hier en daar een en ander te

verbeteren voor het ter perse ging. J. H* N.
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3, 4. Hij beklaagt zijn ongelukkig lot. Zijn geliefde heeft

te snel hem haar ja-woord gegeven, ofschoon hij

gewaarschuwd had zich eerst nog te bedenken en

hem te leeren kennen.

5. Hij is een wees en zijn noodlot is zwaar om te dragen.

6. Het meisje verdedigt zich; hoe arm en ellendig hij

ook zij, ze wil een moeder en zuster voor hem zijn.

7. Nogmaals beschuldigt hij haar, te snel haar woord
gegeven te hebben, ofschoon zij wist dat hij maar
arm was. Maar zij zegt, het alleen gedaan te heb-

ben opdat hij dieper zou leeren nadenken.

8,

9. Hij gaat echter door op zijn ongelukkig lot (pengindo)

en vergelijkt zich met een waardelooze valsche vlecht.

10, 11. Vervolgens vergelijkt hij zijn leven met de Warn*
poe-rivier ; ongeluk stapelt zich op ongeluk ; rust

vindt hij niet.

12. Wat hij meende vast en zeker te zijn, (door twee
vergelijkingen duidelijk gemaakt), is weer onzeker

geworden.

13. Weer betuigt het meisje, dat zij haar belofte zal

houden. In haar domheid heeft ze gefaald.

14. Hij kan echter haar verzekering niet gelooven en

zegt te zullen gaan zwerven naar de Benedenlanden.

15. Een dichterlijke beschrijving van het dorp van zijn

oom waar hij vroeger verblijf hield. Hij noemt alien

op die hij zal gaan verlaten.

16,

17. Allen moet hij nu gaan verlaten om onder vreemden te

gaan leven. Wie zal hem voortaan leiden en troosten ?
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18-23. De zwerftocht zal misschien nog nuttig voor hem
zijn, zegt het meisje. En zij verhaalt de geschiedenis

van het buffelkalf. Hij moet daarom maar niet te

haastig een besluit nemen. Een fijne toespeling

zeker op zijn beschuldiging van haar haastig en

snel antwoorden.

24, 25. Zoo ging het ook met hem en zijne ouders. De
ouders stierven vroeg en hij bleef als wees achter.

26. Nu beklaagt de jongeling weer zijn ongelukkig lot;

hij heeft niemand die hem raad geeft.

27. Eindelijk zegt het meisje, te willen zooals hij wil.

Dan, zegt de jongeling, zullen wij de goedkeuring

van onze ouders trachten te verwerven. Maar geen

blij slot wacht. Want ze rekenen er op dat ze zul-

len moeten scheiden ; maar dan zullen zij scheiden

in vrede en vriendschap, elkaars tranen drogende.

Deze korte inhoud kan reeds eenigen indruk geven van
de poetische waarde van den zang. Ook de bij de Karo-

Bataks zeer geliefde wederzijdsche rake opmerkingen en

fijne zetten ontbreken niet. A1 moge ons het overgevoe-

lige wel eens hinderen, we zouden kunnen vragen : in

welke literatuur vinden we dat niet? Het slot bevredigt

niet, maar dit ligt in den aard van het volk en zijn be-

schouwingen : men mag vooral geen voorbarige bereke-

ningen maken. Men kan immers niet weten „hoedegoden
de zielen der menschen aan elkaar geknoopt hebben”.
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Tekst

1.

Maka hio koete bilang-bilang kin pe ndoebe

mama *) anak Sembiring mergana,

lako 2
) itadingken nande beroe bebere koebaba

perbahanken djoempa kap ia ndoebe biak temankoe, seoina,

si beloehen, si gajangen bage ngataken kata nandangi kena,

nandekoe, beroe bebere koebaba!

2.

Maka rikoet ka kin toehoe anak-beroe-seninana s)

lako erkeleng ate nandangi biak temankoe senina.

Koeh ka bage sangkepna nggeloeh^) ;

ngerloeng ka bage 7), petik boelang-boelang idjoedjoengna.

Maka idje kal kin me kap dalankoe ketaktaken, ketadingen

lako ertoerang, ernandeken kena,

t o e r a n g, b e r o e b e b e r e k o e b a b a

!

3.

Maka dja kin pe toehoe teridah nge

liahkoe mbelin, sangapkoe koerang.

') mama* De schrijver noemt zich mama, oom, daar vrouwen elken

man, die haar onbekend is, met mama aanspreken. Mama beteekent dus

Mer „mij” of „hem”.

ictfeo moet bier de beteekenis hebben van „wegens, vanwege”.

3) nande „moeder”, maar bier in de beteekenis van „nicbt”. Daar zij

waarschijnlijk ook zijn „nicbt” (impal) van moederszijde is, beboort ze tot

den stam waar ook zijn moeder toe beboorde.

Tot recbt verstand van deze dicbteriijke aanspraak van zijn nicbtje, moet
men zicb bet volgende goed voorstellen, Bij den naam van een man beboort

ook zijn eigen stamnaam {merga) en tevens de stamnaam van zijn moeder (be-

bere). Bij een vrouw spreekt men ecbter niet van merga, maar van beroe. Dus
beroe Xaro ; vrouw (meisje) van den Karostam. Een nicht van moederszijde

beeft dus als beroe (stamnaam) de bebere van haar neef. Ter verduidelijking

:

Vader: merga Sembiring

bebere (Ginting)

Moeder : beroe Karo-Karo

bebere (Tarigan)

Moedersbroeder : merga Karo-Karo

bebere ........... dus zijn dochter: beroe Karo-Karo.

bebere

dus de zoon: merga Sembiring

bebere Karo-Karo
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Vertaling

1. Hier zijn, naar verluidt, die woorden

van spruit van den Sembiring stam,

vanw^ege dat „moeder’', van den stam welken ik als hebere

draag, mij verlaten heeft,

omdat zij ontmoette een, die behoorde tot mijne vrienden en

stamgenooten,

die knapper en liefelijker wbls om U aan te spreken,

o mijn moeder, van den stam welken ik als bebere draag!

2. Zelfs hielpen hem zijn anak beroe-senina

vanwege hun liefde voor hem, die behoorde tot mijne vrien-

den en stamgenooten.

Zijn beide ouders heeft hij ook nog

;

schoon is hij ook, versierd is de hoofddoek die hij draagt.

En daardoor juist werd ik door ’t verlies getroffen en achter-

gelaten,

op den weg om U tot zuster, tot moeder te krijgen;

o zuster, van den stam, welken ik als bebere draag

!

3. Daaraan is werkelijk ook te zien:

dat mijn ongelukkig-zijn groot, mijn gelukkig-zijn weinig is.

De neef heeft dus als bebere de beroe van zijn nicht. Vandaar de dichter-

lijke uitdmkldng: toerang, beroe bebere koebaba „zxister, van den stam dien

ik als bebere voer (draag). Omgekeerd spreekt zij den jongeling aan met
bebere beroe koebaba dus : van den (moeders)stam, dien ik als beroe

draag. Teneinde niet te omslachtig te worden> vertaal ik bebere niet,

Bij voorkeur huwde men zijn nicht van moederszijde, daar dan de

kinderen weer dezelfde merga (of beroe) en bebere hadden, welke de vader

droeg. Misschien een oude herinnering, dat men zijn vrouw bij voorkeur

haalde uit den stam waar de moeder ook vandaan kwam.
Ook weer om niet teveel te omschrijven vertaal ik dit anak beroe--

senina niet. Anak beroe en senina zijn de beide „borgen”, die elke Karo-

Batak bezitten moet, wil hij eenige rechtshandeling kunnen uitvoeren.

Zijn de anak beroe-senina hun principaal niet genegen, dan kan dit voor

hem heel wat onaangenaamheden medebrengen.

koeh-sangkep van een gezin gezegd, beteekent dat het geheele gezin

nog compleet is.

dit bape ,,zoo, zoodanig”, is niet aitijd te vertalen,

d/a, Tob. dia, misschien een zwakkere aanwijzer dan dje (stellig

dja-i); vgl po en pe (stellig pa-i)* Vandaar dat pe zoo vaak als nadruks-

wijzer voorkomt, zoo dat het niet met „ook’’ te vertalen Is.
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Hagi O5 apai nge, dah kam, si mantja la bage ningkoe 3),

n a n d e, b e r o e b e b e r e k o e b a b a

!

Hagi, ndoebe pe min koekataken pe bage

:

atekoe ngena nandangi kena,

atekoe morah lako ertoerangken batang daging kena enggo

mbeiin e

nandekoe, nande!
Si ma kal ndoebe la koekaiang®) ngataken nandangi kena.

Hagi, apai nge, dah kam, ndoebe la koekalang, toerang?
aminna koetoeri-toeriken ka gia atekoe djadi nandangi kena,

nande!
maka ola kal lebe terajak, teroedoei ’) kena melasken kata kena

ngena,

sora kena mehoeli nandangi kami,

bebere beroe ibaba kena 8
), si perliah.

4. Makana bage kal kin pe kapen ningkoe,

b er o e b eb ere ko eb aba!
perbahan kin koesipati : akoe la lit beloeh erlagoe Q) nandangi

kena, t o e r a n g

!

Rambah-ambah anak beroe-senina pe kapen enggo erpemoeang

nandangi koelangkoe enggo nggedang enda **)•

Bage bage kal kap ningkoe ndoebe, to era ng!

E makana natap ^3) min kena lebe, natap pe, ningkoe, toerang

!

Ola datas oeroek-oeroek megedang

Hage of hagi soms met de beteekenis van dage en dagL Hier echter

meer als een zware zucht, dus met; achl weer te geven.

3) mantja overal in deze bilang-bilang voor mahantja „wat veroorzaakt,

de reden”.

3) apai nge dah (idah) kam^ enz. vragend-bevestigend : bet is zoo als ik zeg.

4) morah hier in de beteekenis van mengga „begeerig zijo” naar iets.

8
) batang daging kena enggo mbeiin een dichterlijke uitdrukking voor

®) kalang „onderlaag, dat wat men onder iets plaatst om te zorgen dat

bet den grond niet raakt”, fig. betgeen maakt, dat iemands woorden den

grond niet taken, dus nog niet vast, zeker zijn
; voorbehoud.

7) terajak-teroedoei een pleonasme om zich sterk uit te drakken.
3
)

Met bebere duidt de jongeling zichzelf aan. Zijn bebere is dezelfde

als de beroe van bet meisje.



BILANG-BILANG O 191

Ach—* wat is, ziet ge, de reden dat het (niet) zoo is, zeg ik ?

moeder van den stam, welken ik als bebere draag

!

Ach -- ik heb U indertijd reeds aidus gezegd

:

ik heb je lief,

ik ben verlangend om breeder te worden van U,

o mijn moeder, moeder!

Stood ik U niet toe om onder voorbehoud te spreken?

Ach — was het niet onder voorbehoud, o zuster ?

al vertelde ik ook slechts mijn wensch ten opzichte van U,

moeder !

dat gij vooral toch niet te snel, te haastig zoudt zijn met liefde-

betuiging,

(of) mooie woorden jegens mij, den ongeluksvogel,

wiens bebere gij als stamnaam draagt

!

4. Dat ik aidus sprak,

(o gij) van den stam, welken ik als bebere draag

!

was omdat ik overlegd had, dat ik mij niet weet aangenaam

te maken bij U, o zuster

!

En daarbij komt dat mijn anak beroe-senina mij geen ach-

ting toedragen.

Aidus sprak ik vroeger, o zuster

!

Leer mij eerst kennen, kennen, zeide ik, o zuster

!

Zie niet van af een lang zich uitstrekkenden heuvel op mij neer,

beloeh erlagoe „zich aangenaam weten te maken”, vaak met on-

gunstige beteekenis, ongeveer „zich vroom weten voor te doen”.

erpemoeang

;

dit samengestelde voorvoegsel komt niet vaak voor,

het heeft de beteekenis van een geregeld doen wat het grondwoord aan-

diiidt. Hier dos „hem geregeld boeang”, dus met geringsehatting behan-

deien. Een tweede voorbeeld is erpemoepoes „geregeld kinderen baren”,

vruchtbaar zijn. La erpemoepoes „weinig vruchtbaar zijn”, omdat een

vrouw maar een kind gebaard had.

als 5)== „ik”.

^2) natap „van een hoogte af neerzien”; penatapen „uitkijk”; si-tatap^-

tatapen „eikaar leeren kennen”, gezegd van een jongen en een meisje:

elkaar leeren kennen voor ze een huwelijk aangaan.

Hier zouden we megandjang verwachten; megedang v, e. heuvel

„lang en uitgestrekt”.
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natap ibas batang dagingkoe enggo mbelm *) ;

ola kena megiken berita, bage ka kin kapen ningkoe ndoebe,

t o e r a n g, b e r o e b e b e r e k o e b a b a.1

5. Si mantja bage pe ningkoe ndoebe nandangi kena 2), nandekoe!

perbahan koetaktaki, koesipati

;

ibas akoe lampas itadingken nande, beroe Karo,

ieloekken 3) mama, anak Sembiring mergana ndoebe

;

aminna mbelin kin pe toehoe batang daging koebaba,

mbelin-mbelin taneh pertandangen kin me kapen,

o beroe be be re koebaba! kal kapen, ningkoe ndoebe.

6. „Andiko!4)toerang bebere beroe koebaba!
Adi tingtangken kena lampas meloemang, la teralang e %

toerang!

Akoe kin pe kapen, maka koebelasken katangkoe ngena,

o toerang, bebere beroe koebaba!
enggo me kap koesipati, koetangkeli kena lampas meloemang

la teralang.

E maka ibas kam lampas meloemang e kap toerang :

Akoe me nandendoe !” bage kap bage nindoe ndoebe, nande

!

„Maka ibas perdalanna merap,

ibas ia ngerapken perkoendoel, ngerapken perdjingkang,

—

akoe kal kap ngasoep ngambatisa.

Bage kal kap atekoe, toerang!”

7. Bage kal nindoe ndoebe,

nande, beroe bebere koebaba!
Kepeken kata kena mehoeli ndoebe, toerang!

— noeroeh akoe ngamboerken perdalan,

ngerapken perkoendoel.

Enggo e kal me kap katangkoe ndoebe, toerang!

Ndoebe pe, si ma la koekataken ®)

:

zie biz. 190 noot s) en ^0*

2) kena meerv, van ko, engko „gij, jij”. In bet verkeer van vrouwen
en meisjes, en ook van jongens en meisjes onderllng, veel als enkelv.

gebmikt.

3) ngeloek „sterven”.

andifco / smartkreet, ongeveer Mai. adoek /
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(maar) ' aamchouW'mijB persoon;

luister niet naar wat men zegt, zoo zeide ik reeds,

o zuster, van den stam welken ik als bebere draag!

5. De reden, dat ik alzoo tot U sprak, moeder!

was, dat ik berekend, overlegd had:

reeds vroeg (jong) verliet mij mijne moeder, vrouwe Karo,

en stierf vader, de man van den Sembiringstam

;

en a! is werkelijk mijn lichaam reeds volwassen,

in den vreemde groeide ik op,

o gij, van den stam, welken ik als bebere draag ! zeide ik toch.

6. (Het meisje spreekt:)

„Ach, ach, breeder, wiens bebere ik als stamnaam draag!

Wat belreft dat gij vroeg wees waart, dat is niets, breeder!

Mij aangaande, dat ik liefde betuig,

0 breeder, wiens bebere ik als stamnaam draag!

dat is, omdat ik heb overlegd en overdacht, dat het niets nit-

maakt, dat ge vroeg wees zijt geworden.

Immers, wat betreft dat gij vroeg wees zijt geworden, o breeder:

Ik zal je moeder zijn (Zoo zeidet gij immers toen, o moeder ?)

„En wat betreft het zwerven,

geen vaste woonplaats bezitten, dolende zijn,—

1 k ben in staat dat tegen te gaan.

Dat is mijn wensch, o breeder !”

7. (De jongen spreekt weer,)

Aldus spraakt gij toen,

o moeder, van den stam welken ik als bebere draag

!

In werkelijkheid — al waren uwe woorden mooi, o zuster !
—

zondt gij mij weg om te zwerven,

zonder vaste woonplaats te zijn.

En toch — dit waren mijne woorden, o zuster!

zeide ik toen niet

:

la teralang hier in de beteekenis van „maakt niets uit, doet er

niets toe”.

®) si ma la moeilijk te vertalen; het is hier een vragende bevestiging.

Wellicht dat we hier te denken hebben aan het woordje sema, dat ook

voorkomt in $emola=^ sema ola. Kai atendoe koedjenda semola ate (be-

leefdheidsterm)„Wat komt gij hier doen? Wij verhinderen U niet”.
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ola kal lebe terajak, teroedoei kena melasken kata kena mehoeli,

sora kena Bgena,

toerang, beroe bebere koebabal
Maka lang pe, ningkoe ndoebe

:

medoenoet, merangkap boelang-boelang koedjoedjoeng,

tonggal oeis koebaba;

bage kal kap ningkoe ndoebe, nandekoe

!

Makana dje pe kap teroedoei kena melas kata kena ngena,

nandekoe

!

Kepeken maka ibelasken kena pe ate kena erkedemen

nandangi bebere beroe ibaba kena, toerang!

8. „Gelah rambah-ambah si man sipaten, si man oekoeren,

bebere beroe koebaba!”

Bage kal kin nge atendoe, nandekoe, nande!
Ningkoe ka kapen ndoebe, toerang

!

„Lahang, mama!” nindoe bebere mamana.

Enggo di sendah kepeken, di ndoari, bebere mamana,

enggo kal me kap bebere beroe ibaba kena,

soempamana lajam-lajam soeka ndeli ’) ndoebe,

bebere beroe ibaba kena, toerang

!

Hagi, apai nge si mantja la bage ningkoe, nande!

beroe bebere koebaba!

Hagi, e me dab kam, di tingtang kentja 2
)

soempamana lajam-lajam soeka ndeli bana :

naktak pe kapen la lit kenan djempoeten

;

tading pe la lit kenan oelihen

;

ndaboeh pe la lit kenan tangkapen;

dagina— mombak pe kapen lajam-lajam soeka ndeli,

nande, beroe bebere koebaba!
la kap bage djineken lit kenan toeloesen.

soeka ndeU-gms gelijkende op de page-page, deli als grondwoord
onbekend, Om de haarvlecht dikker te maken, zoodat de hoofdddek

beter zit, vuilen de vrouwen haar wel aan met dit gras.

Het achtergevoegde kentja versterkt de beteekenis, vgL pajo en

pajokentja.
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wees oiet te snel met te uiteo mooie woorden, liefelijke woorden,

o zuster ¥aii den stam welken ik als bebere draag!

. Dat ik toen zeide „doe het oiet”

:

vuil en gescheurd was de hoofddoek dien ik droeg,

een kleed dat ik droeg (was al mijn bezit)

;

aides sprak ik toen, o mijne moeder!

En ook toen waart gij haastig met Uw liefde te beteigen, o

mijne moeder

!

Maar toch zeidet gij, dat ge vast besloten waart

ten opzichte van hem wiens bebere gij als stamnaam draagt,

o zuster!

8. (Het meisje spreekt :)

„Dat meer worde hetgeen te overleggen, te overdenken is

door hem, wiens bebere ik als stamnaam draag !”

(De jongen
:)

Aldus raeendet gij, mijn moeder, moeder !

Ik zeide het immers reeds, o zuster!

„Neen, oom!’’ zeidet gij, mijn nicht.

En heden, en nu, mijn nichtje!

is hij, wiens bebere gij als stamnaam draagt,

precies gelijk aan een valsche vlecht van Soekandeli-gras,

(hij) wiens bebere gij als stamnaam draagt, o zuster

!

Ach — wat toch, dat ik zeg, dat het niet zoo is, moeder!

wier stamnaam ik als bebere draag!

Ach — ziet ge, hij is precies

net als een valsche vlecht van Soekandeli-gras

:

verliest men ze, ze geniet niet de eer van opgeraapt te worden ;

blijft ze achter, ze wordt niet waard geacht haar terug te halen

;

valt ze, ze wordt niet waardig gekeurd opgevangen te worden ;

zoo is het—voert destroom de valsche vlecht van Soekandeli-

gras mede,

o moeder, wier stamnaam ik als bebere draag!

men acht ze zelfs niet waard haar op te sporen.

3) 5ana doet hler vreemd.

kap bage djineken alles om la te versterken. Om den zin vlugger

te vatten, schakele men voorloopig zulk soort woordjes nit.
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Dagi e me kapen, dah kam,

soempamana lajam-lajam soeka ndeli, nandekoe, nande!

Hagi, lako ngembah-mabasa *) la kap bage lepak, la kap

bage pilet

mama, bebere beroe ibaba kena, toerang!

bage kal kapen ningkoe ndoebe.

Hagi, apai nge, dab kam, si mantja la bage, ningkoe,

damin 3) lako ertoerang, ernandeken kena,

toerang, beroe bebere koebaba!
10. Makana dje me kap toerangndoe akoe, bebere mamana,

enggo bagi soempahmana ketak-ketak lajo Bampoe ndade,

toerang!

Hagi, apai nge si mantja la bage ningkoe, nande 1

Di soempahmana ketak-ketak lajo Bampoe ndai, toerang!

mbelangsa pengaras-ngarasen,

koerangsa pengadi-ngadian^), nandekoe, nande!

Dagi, soempahmananas) nge ngentja ketak-ketak lajo Bampoe,

toerang!

Hagi, di tingtangken lako ngembah-mabasa,

la kal nge koeakap lepak, pilet, bebere beroe ibaba kena,

nge ngembah-mabasa.

Toerang kal kap, ningkoe ndoebe,

ngataken kata nandangi koela kena enggo nggedang, mbelin

toerang

!

11. Dagi, apai nge si mantja la batang dagingkoe enggo mbelin

enda nge,

ngembah-mabasa soempahmana ketak-ketak lajo Bampoe ndai,

nandekoe

1

Enggo kal me kidahken toerangndoe, akoe, toerang,

mboeesa nande ®), koerangsa persoekoeten.

0 ngembqh wordt vaak met geheel dezelfde beteekenis als maba ge-

bruikt.

2) lemands noodlot is onveranderlijk.

2) damin evenals daminken is mij onbekend ; nit den zin blijkt dat

het ongeveer = amin, aminken moet zijn.

'*) De rivier beet zoowel Wampoe als Bampoe. Zij ontspringt op de

Hoogviakte en na door Langkat gestroomd te hebben, valt zij bij Tandjong
Poera in de straat van Malakka.

5) aras is een stroomversnelling ; met pengadi-ngadian „mstplaats”
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9., AlduSj ziet ge,

(is Mj) gelijk aan de valsche vlecht van Soekandeli-gras, mijne

moeder, moeder!

Ach — dit lot te dragen, het is niet font, het is geen vergissing,

voor wiens bebere gij als stamnaam draagt, o zuster

!

aldus heb ik reeds gezegd.

Ach — wat toch, ziet ge, zeg ik dat het niet zoo zon zijn,

om U tot zuster, tot moeder te krijgen,

o zuster van den stam vsrelken ik als bebere draag I

10. En ik, uw broeder, met de beberey die de stamnaam van haar

oom is,

ik ben gelijk aan den stroom van de Wampoe-rivier, o zuster

!

Dat ik zeg dat het zoo is, moeder!

Wat betreft den stroom van de Wampoe-rivier, o zuster!

te ver stroomt hij maar steeds voort met stroomversnellingen,

te weinig zijn zijn stille plaatsen, o mijn moeder, moeder!

Aldus — alleen te vergelijken ben ik met den stroom van de

Wampoe-rivier, o zuster

!

Ach, wat betreft het dragen van dit lot,

ik geloof niet, dat het fout is of een vergissing voor den-

gene, wiens bebere gij als stamnaam draagt,

dit lot te dragen.

„Eigen zuster”, zeide ik,

sprekende tot U die reeds volwassen zijt, o zuster!

11. Alzoo — zou ik niet mogen zeggen dat ik volwassen ben,

dragende het lot gelijk aan den stroom van de Wampoe-rivier,

o mijn moeder!

Reeds heb ik bemerkt, o zuster, dat ik, Uw broeder,

te veel moeders heb, maar geen enkele wie ik mij kan

toevertrouwen.

zijn de namo „stille plaatsen in de rivier, daar waar de rivier een

bocht maakt” bedoeld.

Men zegt zoowel soempahmana als soempamana. Het nog eens

achtergevoegde na (soempahmanana) beschouw ik als zijnde hetzelfde na

als Mj makana, enz.

zie biz. 190 noot ®) en ^0*

nande „moeder” ; elke oudere vrouw, die den stamnaam van iemands

moeder draagt, kan met nondc aangesproken worden, zoodat iemand
„vele moeders” kan bezitten.
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Dje kal me kap maka kena kal min ndoebe man si ngambat-

ngambati perdalinkoe mamboer, la lit sahoen.

E me kap ban liahkoe mbelin, sangapkoe koerang, nandekoe,

nande
!'

12. Batang si enggo koekalang ndoebe pe kap,

bage moelihi bonggal *);

tinali si enggo koerakoeti ntegoeh ndoebe pe, nandekoe!

moelihi bage mosar.

Em me bahan sangapkoe enggo koerang,

toerang beroe b e b er e k o e b a b a

!

Dagi, balintjam, kata nande beroe bebere koebaba;

la meloekah nari nge mosar, nandangi batang dagingkoe

enggo mbelin' enda,

Bage kapen nina peraten poesoeh toerang.

Perbahanken enggo me koeidah, nandekoe, nande

!

dekahen ngkoesoer nakan ibas daringen e

asa ngkoesoer kata kena mehoeli.

Bage kal kap ningkoe ndoebe, toerang,

lako ngataken kata nandangi kena.

13. „Lang, toerang! ibas katangkoe

si enggo terpelepas e kap nandangi kena, toerang,

koekoendoeli nge kap, nina peratenkoe.

Lang kap, beberekoe merga nibaba kena, mama %
La akoe beloeh roekoer.

Bagi soempahmana piso, bantji sintak semboengken ®).”

Bage kal kap nindoe ndoebe, toerang

!

14. Kepeken noeroeh akoe ngamboerken perdalin,

nadingken atekoe ngena,

*) zie biz. 190 noot ®). Wanneer men een omgevailen boom, die nog door

lianen zwevende gehouden wordt, van „een stut, een onderlaag” voorziet,

is zij vast geworden ;
haait men die stut weer weg, dan is haar positie

weer ,,hangende” geworden. Zoo ook de positie van den joogeling, toen

hij dacht, dat het meisje haar woord mgetrokken had.

2) poesoeh ,,hart, de hartspier”. Soms echter ook wel gelijk ons „hart”

in ethischen zin.



BILANG-BILANG II 199

En daarom, juist moest' gij degene zijn om mijn verloren-gaan

tegen te houden, maar het gebeurde iiiet.

Juist daarom, omdat mijn ongelukkig-zijn groot, mijn gelukkig-

zijn weinig is, o moeder, moeder!

12. Be boomstam, dien ik een vaste onderlaag gaf,

is weer zwevende geworden ;

het touw, dat ik stevig vastgeknoopt had, o mijn moeder!

is weer los geworden.

Dat komt omdat mijn gelukkig-zijn weinig is,

o zuster van den stam, dien ik als bebere draag!

Aldus — oatuurlijk, zoo was ook de belofte van moeder, van

den stam, dien ik als bebere draag

;

(ik dacht) ze zal niet gemakkelijk die verbreken tegenover mij.

Zoo zeide (ook) het hart van mijn zuster.

Want reeds had ik bemerkt, dat mijne moeder, o moeder!

meer tijd noodig had voor het omdraaien van de kookpot bij

het vuur,

dan dat gij (noodig had om) uw mooie woorden in te trekken.

Zoo zeide ik toen reeds, o zuster,

om het U te zeggen.

13. (Het meisje spreekt:)

„Neen breeder, de belofte

die geuit is tot U, breeder,

zal ik houden, zeide mijn hart.

Zoo is het niet, oom, die mijn bebere als stamnaam draagt.

Ik ben maar dom.

Gelijk een mes, dat men in en uit de scheede kan trekken.”

(De jongen:) Zoo zeidet gij indertijd, o zuster!

14. In werkelijkheid — mij wegzenden om te zwerven,

om mijn geliefde te verlaten,

Zoodra de rijst gaar is, neemt men den kookpot van het vuur, en

plaatst hem naast het vuur bij de haardsteenen. Af en toe draait men een

andere zijde van de pot naar het vuur om de rijst gelijkmatigwarm te houden,

ngkoendoeli katana „zijn woorden be-zitten^’, zijn woord houden.
s) Indien deze zin juist is, blijkt er uit, dat de moeder van het

meisje uit den stam Sembiring was.

®) dom als een mes, dat zich willoos in en uit laat trekken.



200 BILANG-BILANG II

nirangken atekoe morah.

E enggo toehoe, nande, beroe bebere koebaba

!

Di sendah bage, gendoari

koetadingken kal ka kin me koeakap taneh kendit si mbelaiig

enda, toeraog !

koetandangi ka me kepeken lebe djahe-djahe si ndaoeh si

ndoebe,

ngerantingken page marsoeli,

ngerapetken page beltek,

„nandangken ate mesoei kin me kap, mama Biring

ndapetken ate peltep'" ^).

Otoerang, beroe bebere koebaba!

15. Hagi, dja pa nge si mantja la bage ningkoe, nandekoe, nande 1

Hagi, ndoebe kap bage,

koe-iani denga panteken^) mama, anak Karo-karo mergana,

teroeh paja si mole-ole

babo paja si mamboek-amboek

;

di lako ertapinken lajo rnakode,

si erpantjoerken lajo si erdetang-detang,

antjoehen erpagi-pagi, legin karaben,

si erpoeloken kap kajoe si eroelo,

pengadi-ngadin radjawali si mboelan,

tjitjilinggem mama, anak Karo-karo mergana.

*) hiring verkorting van Semhiring.

2) Een zg. endoeng-endoengen, een vierregelig versje, waarvan de beide

eerste regels soms een vergelijking, een beeld uitdrukken, dat in de beide

volgende regels zijn nadere verklaring vindt. Soms hebben ook de eerste

regels geen beteekenis meer. Maar altijd bevatten de beide eerste regels

eenige woorden,die op andere, den aangesprokene bekende, woorden rijmen,

zpodat hij, de eerste woorden gehoord hebbende, reeds weet wat er in

de beide laatste regeis zal vermeld worden. Zoo ook bier. De beide eerste

regels zijn onvertaalbaar, maar bevatten de woorden page dax op ate, soeli

dsLt op soei, ngerapetken dat op ndapetken, beltek dat op peltep lijmt. Dus :

page marsoeli :=z ate mesoei; ndapetken ate peltep ngerapetken page beltek
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om te, scheiden. van die mijn hart -begeerde. ^

,

Zoo was het, moeder ! van den stam, welken ik als behere draag.

Als het dan heden zoo is, nu

dan verlaat ik, geloof ik, deze mijn wijde vlakte, o ziister!

en ga ik naar de verre Benedenlanden, waar ik vroeger was,

ngerantingken page marsoelU

ngerapetken page beltek,

(Het meisje ;)

„om tegemoet te gaan de smart, o „oom” van den Sembiringstam,

om aan te treffen een gebroken hart”.

(De jongen :)

O zuster van den stam, welken ik als bebere draag!

15. Ach — wat voor reden zou er zijn dat het niet zoo is, zeg ik, o

mijne moeder, moeder

!

Ach — voorheen was het alzoo,

dat ik bewoonde het dorp van mijn oom, spruit van den

Karo-karo-stam,

onder het moeras dat been en weer schommelt,

boven het moeras dat op en neer lilt;

dat tot badplaats het Makode - riviertje had,

tot waterpijp, het water dat neerdruppelt,

om 's morgens te vullen, om pas ’savonds (vol) te halen,

dat tot bosch (om het dorp) had de dicht op elkaar staande

boomen,

rustplaats voor den witten arend,

plaats om in schaduw te zitten voor oom, spruit van den

Karo-karo-stam,

panteken een door iemand gesticht dorp. Het is niet zekerwat met
de hiervolgende beschrijving bedoeld wordt, Het kan zijn dat met de

paja si mole-ole de hemel bedoeld wordt, met de been en weer drijven-

de wolken; maar daarvoor bestaat een ander cliche. Met de paja si

mamboek-amboek kan het gevaarvolle van deze aarde bedoeld zijn ; maar
ik meen het ook als een toespeiing op het vrouwelijk schaamdeel ge-

hoord te hebben. Makode is mij onbekend. Lajo si erdetang-detang mis-

schien „de dauw” ? Daar deze zoo langzaam tot stand komt, dat er een

geheelen dag mede gemoeid is om des avonds te kunnen nederdalen.

De radjawali si mboelan wellicht „de maan”. Het zou dan een dichterlijke

beschrijving zijn van zijn woonplaats.
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ras temankoe senina tab biak nandekoe,

si aroes akoe erbapa, tab biak bibingkoe,

si aroes akoe erbengkila, tab mamingkoe,

si aroes akoe ermama, tab toerangkoe, tab impalkoe! ^)

16. Eoggo e me kap si man tadingenkoe, kai nge ndia kerina,

toerang beroe bebere koebaba!
E me kap maka toerab atekoe mesoei,

nadingken nandekoe si nterem, bapa si nterem enda,

seninangkoe si nterem, toerang

!

Koedja kal akoe lawes, nandekoe, nande?

Koega pa kal nge ningkoe,

nadingken kena toerang, bebere mamana,

si padan man si ngambati perdalinkoe mamboer kal kap ndoebe,

kena toerang

!

ngambabi oekoerkoe pitjet kal nge kepeken, nandekoe, nande !

Enggo e maka labo bage,

toerang beroe bebere koebaba!
Nabekoe si apai ndia koedjingkangken,

maka ola kal papagi akoe djoempa kata biak temankoe senina

meroentoes,

kata biak nandekoe merampek^)?

O t o e r a n g, b e r o e b e b e r e k o e b a b a

!

17. Hagi, koega pa pe si la lolo, si la soendat me enda

kidah la koetadingken nande moepoes
koetandangi nande djoempa kitoetoer % toerang!

Enggo e, maka di papagi, di kedoeen *

koedja kal nge ndia ketaktak^) ketangkelenna oekoerkoe pitjet,

nandekoe?'

Si apai nge ndia papagi si lako ngadjarken adjar nandangi akoe,

toerang ?

*) Deze opsomming dieiit ter inleiding van bet volgende; bet zijn al

de personen die bij moet verlaten.

merampek licbt breekbaar”, dus kort en driftig uitgesprokeii

WGorden, die men iemand „toebijt”.
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en mijne ¥rieiideii, broeders,:of die totmijnemoedersbehooren,

of tegen wie ik vader moet zeggen, of mijne taiites, . .

of tegen wie ik oom moet zeggen, of mijne schoonmoeders,

of tegen wie ik schoonvader moet zeggen, of mijne 'zusters,

mijne nicbten

!

16. Die zijn liet, die ik verlaten moet, wat zijn ze mij toch alien,

o zuster, van den stam, dien ik als bebere draag

!

Daarom smart mij bet harte,

om te moeten verlaten de vele moeders, de vele vaders,

mijn vele breeders, o zuster!

Waar zai ik been gaan, o mijn moeder, moeder?
Wat zal ik tocb zeggen,

ais ik U aebter laat, o zuster, niebt van „oom” (mij),

die bestemd waart mijn verloren- gaan tegen te houden, gij zuster!

om mijn benauwd bart raad te geven, o mijne moeder, moeder

!

En nu, neen ! laat bet zoo zijn —
o zuster van den stam, welken ik ais bebere draag

!

Weiken voet zal ik in beweging zetten,

opdat ik straks niet booze woorden hoore van mijn vrienden

en breeders,

geen driftige taal van baar, die tot mijne moeders bebooren ?

O zuster van den stam, dien ik als bebere draag

!

17, Acb — boe dan ook, bet kan niet anders

dan dat ik moet verlaten de moeder, die mij gebaard beeft,

om te ontmoeten de moeders, die bet alleen door stamverband

van mij zijn, o zuster*

En nu— morgen, overmorgen

waarbeen met mijn benauwd bart om een rustplaats te vinden,

mijn moeder ?

Wie zal bet zijn, die als een onderwijzer voor mij zijn zal, o zuster?

3) Een staande uitdrukking voor ; bet goede wat men bezit niet aebten

en een gewaand geluk opzoeken.

ketaktak-ketangkelen moet een pleonasme zijn ; kefa/ctak is mij niet

bekend.

T,B.G. 73-2 6
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Anak-beroengkoe si apai, seninangkoe si apa! nge ndia

ingankoe ergani-ganin ? nandekoe, nande
|

Toerangkoe si apai nge ndia man tare-taren 0 iloehkoe mamboer,

si ngambat-ngambati perdalinkoe ndaoeh?

Enggo e, maka labo bage

!

Otoerang, beroe bebere koebabal

18. „E kal me papagi^) dalanndoe beloeh lake ngataken kata

nandangi biak temanndoe, seninandoe,

dalanndoe beloeh papagi noean ngaroeh papagi.

Maka di lit langnakin pe, djoempam nande, djoempam toerang,

djoempam ermama, ermami, erbapa, erbengkila,

toerang si perliah, la mangkar.

Enggo me kap kena, toerang,

bagi soempamana kerbo si djagat
;

bana ernandeken kerbo sigoendoek limang®), si terajak-teroedoe,

bage djineken : tadingken taneh pengajanen,

nandangi taneh penggantoengen ®).

Hagi, apai nge, dah kam, si mantja la bage, ningkoe,

toerang bebere beroe koebaba!”
nindoe kal me kepeken, nande!

19. „Hagi, di so pe kap bage, tadingkenna oeroek-oeroek goeng

Dangkaholi 7),

si ertapinken lajo si Bintang tares).

*) man tare’^taren = die (mijne tranen) opvangt, droogt. De jongeliiig

die een meisje vraagt, gebruikt als staande uitdrokking: kam man tare-

tare dagingkoe.

2) papagi hier geregeld gebruikt voor pagi dat een toekomstigeii tijd

aanduidt. Misschien is papagi wel de oorspronkelijke uitdrukking, en

klinkt het daarom deftiger dan pagL Pepagi is bepaald „morgen, de vol-

gende dag”.

noean ngaroeh „weldaden zaaien, uitstrooien”, zoodat men later

weer weldaden zal outvangen.

kerbo djagat is de naam voor de roodachtige buffels, denkelijk albino's.

kerbo goendoek een buffel met gekrulde horens. Limang is een dorp

in de Goenoeng-goenoeng, bekend om zijn rijkdom aan buffels. De
beteekenis van den naam is mij niet bekend.

pantoengr „hangende, hangen”. taneh penggantoengen dus „land waar
men hangt”, land van onzekerheid, van ongeluk. Penggantoengen noemt
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Bij welkea . anak-beroe van mij, bij weiken senina van mij, zai

ik mijn wenscben verkrijgen ? o ' mijne moecler, moeder I

Welke zuster toch zal mijne vlietende tranen opvangen,

za! mijn ver weg gaan stniten ?

En nu, bet mocbt niet zoo zijn

!

O zuster van den stam, weiken ik als bebere draag

!

18. {Het meisje spreekt:)

„Dit juist zal de weg voor U zijn om te weten hoe te spreken

jegens Uw vrienden, uw breeders,

Uw weg om te leeren weldaden te strooien.

En al zou het niet zoo zyn, gij zult ontmoeten zusters, en moeders,

en die tot U staan als schoonvaders, als schoonmoeders,

vaders en corns,

o ongelukkige breeder! niet weinige.

Gij, o breeder,

zijt gelijk aan de witte buffel;

hij koos zich tot moeder de buffel Si Goendoek Limang,

die snel en haastig was,

en wel alzoo : zij verliet het land van haar verblijf,

om het land van onzekerheid te gemoet te trekken.

Ach, waarom zou het niet zoo zijn, zeg ik,

o breeder van de bebere, weiken ik als stamnaam draag.”

(Zoo zeidet gij werkelijk, o moeder!)

19. „Ach, toen het nog niet zoo was, verliet zij de heuvel Dangkaholi,

die tot badplaats heeft het riviertje Si Bintang Tare.

men ook de plaats buiten het dorp, waar men de iijken, om de een of

andere reden, ophing, dus „kerkhoP,
^)- ^) Dangkaholi en Si Bintang Tare mij onbekend. Goeng komt meer

voor bij namen van hoogten. De naam Dangkaholi kan misschien nog door

het volgende belicht worden. Dangkaholi is de naam van een kleine boom-
soort met lancetvormige bladeren. Wanneer iemand in het bosch van zijn

tegenwoordigheid kennis wil geven, dan neemt hij een dangkahoU-‘hla.d,

legt dat op de palm van zijn hand en slaat er met de andere hand op.

Door dit geluid geven jagers, en ook wel geliefden, elkaar kennis waar
zij zich bevinden Dangkaholi zou dan kunnen beteekenen dengkeh oelih

„luister weer” of „ik luister, geef antwoord”. Dat oU wel = oel/h kan zijn,

ziet men aan olit = koelit, welk woord gebruikt wordt bij het panta-spel,

waar men zijn panta opwerpt en de ander raden moet wat boven zal

komen te liggen, het binnenste of het buitenste (koelif, olit). Vgl. Joustra’s

verklaring van oelnlmp „de echo”.



206
BILANG-BILANG II

Adi moeas-melehe kap ndoebe, kerbo si goendoek limang,

itatapna kap ndoebe gagaten meloes,

si tergagat gagaten meratah.

Di nggagat kap ndoebe kerbo si goendoek hmang

idatas oeroek-oeroek goeng Dangkahob,

dem ndoebe oearina sada ia nggagat,

mambar ndoebe lehena sitahoen.

Toerah ka bage moeas, rikoet ka bage akapna mokoep,

lawes ka bage kerbo si goendoek limang

nandangi lajo si Bintang tare;
^ -u i

itjoebana-) bage erdoehap, mambar bage mokoepna siboelan

;

adi itjoebana bage minem, mambar bage moeasna sitahoen;

adi itjoebana bage ridi, mambar bage mokoepna sitahoen.

20.

Dje maka petaktak-petangkel ka bage kerbo si goendoek limang

:

„Koerang senang, koerang tabeh ka nge koeakap,

erpengada-ngadakentja oeroek-oeroek goeng Dangkahob.

Koerang bergeh denga nge lajo si man inemen,

koerang meratah ka nge boeloeng-boeloeng i mbalmbal

oeroek-oeroek goeng Dangkaholi enda,

si man gagaten, si man panganen.

Bage me kapen ate kerbo si goendoek limang.

21.

Dje me itadingkenna bage taneh oeroek-oeroek goeng Dang-
* kaholi,

itandangina bage taneh djahe-djahe =*) si ndaoeh ndoebe

E maka seh me ndoebe kerbo si goendoek hmang taneh dja-

he-djahe.

Moeas-melehe me kapen akap kerbo si goendoek hmang

ras anakna kerbo si djagat.

Die me kap itatapna me ndoebe lajo metjiho, memna lajo

megemboer

;

Itatapna gagaten meratah, igagatna, gagaten enggo meloes.

22.

Maka dje kal me ndoebe,

maka tangis roesoer kerbo si goendoek limang.

rtdi .^ij Probeerde te gaan baden^ ;
men gebruikt dezen

votm vaak, in den zin van „ze ging eens baden .



BILANG-BILANG -II 207

Als dorstig en liongerig was de buffei Si Goendoek Limang,

dan zag zij neer op het gras dat verweikt was^

maar als zij het graasde was het frisch,

Als zij graasde, de buffei Si Goendoek Limang,

op den heuvel Dangkaholi,

als zij een geheelen dag gegraasd had,

was haar honger voor een jaar gestiid.

Werd zij dorstig en warm,

dan ging de buffei Si Goendoek Limang been

naar het riviertje Si Bintang Tare

;

zij waschte haar kop, en verdwenen voor een maand was de

warmte

;

zij ging drinken en gestiid voor een jaar was haar dorst

;

zij ging baden en voor een jaar was verdwenen de warmte.

20. Toen begon zij te overleggen, te overdenken, de buffei Si

Goendoek Limang

:

„Niet aangenaam, niet lekker genoeg vind ik,

het rusten op den heuvel Dangkaholi.

Niet koud genoeg het water om te drinken,

niet frisch genoeg de bladeren op de weide

van dezen heuvel Dangkaholi,

die om af te grazen, om af te vreten zijn.”

Zoo meende de buffei Si Goendoek Limang.

21. Vervolgens verliet ze het land van den heuvel Dangkaholi,

en ging heen naar het Benedenland, dat verre was.

Aangekomen in het Benedenland was de buffei Si Goendoek
Limang.

Dorstig en hongerig was de buffei Si Goendoek Limang,

met haar jong, de witte buffei.

Daar zag ze helder water, zij dronk ervan — het water was

troebel.

Zij zag frisch gras, ze graasde ervan— het gras was reeds verweikt.

22. En' toen ,

toen weende steeds de buffei Si Goendoek Limang.

2) taneh djahe-djahe hier bepaald de streken van de zg. Doesoens.

2) Het gewaande geluk Week ongeluk te zijn.
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Piah tande berngina sada, piah tande oearina sada, doea,

seh ka bage boelanna sada, tahoenna sada,

piah lawes bage kesah koe angin,

boek bage lawes koe idjoek,

toelan moelih koe batoe,

dareh moelih koe laoe,

djoekoet moelih koe taneh 0*

23. Dje kal me ndoebe

maka lading kerbo si djagat arah poedi,

lake erbage Jitna,

lako ertampil-tampilken gegeh ^).

Oerak, oerak ni erga me kap ndoebe, kerbo si djagat,

itadingken nandena, kerbo si goendoek limang, arah poedi,

Dagina kerbo si goendoek limang kin pe kap,

bekas kahe nge kap kentja lit,

bekas moelih maka pekoerang bana ^).

Hagi, soempamanana nge kap kentja,

mama, bebere beroe koebaba

!

24. Adi lang, lako ngembah-mabasa, la kap bage lepak, la pilet,

ibas batang dagingndoe e nari kap ngembahsa.

Hagi, dja pa nge si mantja la bage, ningkoe, toerang

!

Hagi, ndoebe pe kapen beroe Karo ras anak Sembiring mergana

si erdoah, erdidong batang kena enggo nggedang^), toerang!

Nitadingkenna taneh kendit si mbelang,

tandangina taneh djahe-djahe si ndaoeh.

Piah metoea kap daging ibabana,

piah kesah me kap lawes koe angin,

toelan moelih koe batoe.

*) De gewone voorstelling, dat de wereld ongeveer opgebonwd is als

bet menschelijk lichaam.

2) Misschien wel een toespeling op den arbeid alskoelie ; vroeger een

schrikbeeld voor den vrijen Karo.
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Eiedelijk was voorbij eene iiacht, voorblj eeo dag, twee dagen,

zoo ook eeii maand, een. jaar —
ten slotte ging de adem naar den wind,

naar de idjoek bet haar,

de beenderen keerden terag naar de steen,

bet bleed naar bet water,

bet vieesch terug naar de aarde.

23. En toen —
bleef achter de witte bnffel,

om bet te nemen zoo, bet geviel,

om met werken den kost te .verdienen.

Steeds verminderde de waarde van den witten bnffel,

die door zijn moeder, de bnffel Si Goendoek Limang, was

acbtergelaten.

Aldus — van de buffet Si Goendoek Limang
'

(geldt ook);

haar sporen, die ieidden naar de Benedenlanden, waren aanwezig,

maar sporen huiswaarts had zij niet gemaakt.

Ach —• een vergelijking slechts is dit,

o „oom” met de bebere, dieii ik als stamnaam draag

!

24. Neen, betreffende bet dragen (van dit lot), er is geen font,

geen vergissing.

gij alleen slechts knnt bet dragen.

Ach, wat zon de reden zijn dat bet niet zoo zon zijn als ik

zeg, o breeder?

Ach — lang geleden hebben Vrouwe Karo en de spruit van

den Sembirlngstam

gedragen en in slaap gezongen U, die reeds volwassen zijt,

o, broederl

Zij verlleten de wijde vlakte,

zij gingen naar bet Benedenland
-
dat verre is.

Eindelijk werd ond bet dichaam door hen gedragen,

tenslotte ging de adem naar den wind terug,

de beenderen keerden tot de steenen terug,

2) Pekoerang bana is hier niet duidelijk, de vertaling is op de gis af.

zie/'pag., 197 moot ®).

5) als' biz. 190
' noot en
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djoekoet moelih koe taneh,

dareh moelih koe laoe,

boek moelih koe idjoek.

Dje me kap maka bekas kahe maka mbelin,

bekas moelih nandangi taneh kendit mbelang enda

maka enggo sajep, enggo soendat, ma nai lit.

25. Dage lading kepe bage kena, toerang!

mama, anak Sembiring mergana;

enggo bagi kerbo djagat ndoebe, lako ertampiiken gegeh,

oerak, oerak ni herga lako arah poedi, toerang

!

Maka di sendah bage, gendoari

bebere beroe koebaba!
Enggo me kap kam
rambah-ambah si man sipatenndoe,

rindih-indih si man oekoerenndoe,

perbahan oekoerndoe pitjet, la lit si pedjoresa.

Atendoe morah enggo sirang, lit si petoemboeksa.

Idje maka kena bagi si erkopong pandan *)? tading koene-

koenena 2).”

Andiko, andiko I koene-koene ola min ndoebe terajak-teroedoe,

nande beroe Karo 1 nandangi taneh kalengasen 3).

26. Lit kal min ndoebe persoekoeten oekoerkoe pitjet.

Bitjara la kal min ndoebe ngeloek bapa, anak Sembiring mergana,

nandangi taneh kelengasen,

lit kal min ndoebe ingankoe beloeh nggoeroeken bana.

Daminken beloeh min akoe erlagoe nandangi anak-beroe-

seninangkoe, toerang!

0 Wat pandan hier is, is niet bekend; misschien een in vroegeren tijd

bekende dobbelplaats.

2) tading koene-koenena zegt men als iets niet uitkomt zooals men
verwacht had. Bijv. een hnis komt niet gereed, omdat de timmerman
sterft. Dan zegt men : koene la mate pande „ingeval de timmerman niet

gestorven ware”, enz. Dus
:
„als dit of datniet zoo geloopen zou zijn, dan .

.
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het vieesch naar de aarde,

het bloed naar het water,

,

het haar naar de idjoek.

Toen — het spoor naar de Benedenlanden was diep,

(maar) het spoor terug naar deze wijde viakte —
het was voorbij, het ging niet door, het was niet meet,

25. Aldus bleeft gij werkelijk achter, o broeder 1

„oom”, spruit van den Sembiringstam

!

zooals de witte buffel, om met werken den kost te verdienen,

en steeds verminderende in waarde tenslotte, o broeder

!

Maar als het heden zoo is, nu

—

(o neef), wiens bebere ik als stamnaam draag

!

En wat U betreft —
steeds wordt meer wat gij overleggen moet,

stapelt zich op waar ge over denken meet,

want benauwd is Uw hart, er is niemand die Uw denken ordent.

Uw begeerde is reeds gescheiden van U, (een ander) heeft

haar met zich vereenigd.

In dit opzicht zijt ge als een kaartspeler, voor wien de teleur-

stelling alleen overblijft.”

(De jongen :)

Ach, ach ! was het toch maar het geval geweest, dat gij niet

zoo snel, zoo haastig

o moeder, Vrouwe Karo ! waart gegaan naar het graf.

26. Ware er toch maar iemand geweest aan wien ik mijn be-

nauwd hart had kunnen uitstorten.

Als vader, de spruit van de Sembiringstam,

niet ware weggegaan naar het graf,

dan zou ik hem om raad gevraagd kunnen hebben.

A1 wist ik maar hoe mij aangenaam te maken bij mijn anak

beroe-senina, o zuster!

2) melengas „opgelost, verteerd”. Hier dus
:

„het graf waar de lijken

opgelost, verteerd worden”, das Land der Verwesung.

zie pag. 196, noot ®). Dat ken als achtervoegsel heeft soms aiieen

een soort deftig makende beteekenis, vgl. perhahankeri (zie ook noot^)

pag. 195).^;
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Lit kal min ndai si beloeh petoemboeksa

atekoe morah, atekoe ngena ndoebe, nandekoe, nande, beroe

bebere koebaba!

27. Eeggo maka labo bage, toerang beroe bebere koebaba!

Nandekoe, nande ! si bantji man tare-tare iloehkoe mamboer
sadapagi, sada rebi *),

si beloeh nambahi oekoerkoe pitjet sada pagi, sada rebi!

Maka, di koeakap, toerang! hagi, di koega pa kin pe labo

ersajep-sajep,

labo renggo-enggo atekoe mekoeah nandangi kena,

toerang bebere beroe koebaba

!

Atekoe, atendoe, toerang!

Pedasken kena oekoer kena ngena nandangi akoe, toerang

!

Di enggo oekoerndoe djore,

koebaba papagi kena nandangi taneh djahe-djahe ^).

Pagi ras kal kita persoekoetisa biak bapangkoe,

biak nandekoe, biak toerangkoe tab seninangkoe si nitaneh

djahe-djahe,

meteh atena mekoeah, meteh atena la mekoeah.

Entah la mekoeah lah gia,

lah ras kita nge noengnoengisa oekoerna mehoeli.

Bage kal, bage atekoe, toerang!

Adi bantji kap denggo ningkena, toerang!

enggo e pedjore kena lah oekoer kena.

Maka di sada kang papagi peroekoerna,

si nidjahe ras si ni Goegoeng, toerang!

koetaroehken kal papagi kena nandangi kendit mbelang

ndahi nandeta,

ndahi bapanta, ndahi biak kam toerangkoe,

*) Na sada pagi, sada rebi zou men nog een ander woord verwachten,

bijv, ngentja kaL
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Ware er iiiaar iemand geweest, die wist mlj te vereenigen

met mijn Begeerde, mijti geliefde, o mijo' moeder, moeder van

den stam, welken ik als bebere draag

!

27. Maar laat het niet zoo zijn, zuster van den stam, welken ik

als bebere draag!

Mijn moeder, moeder ! die knot zijn degene die mijn stroomen-

de tranen opvangt, een dag en een nacht,

die weet raad te geven mijn benauwd hart, een dag en een nacht

!

(Het meisje:)

Wat mij aangaat, o breeder! ach, hoe het ook zij, mijn hart

kan niet toegesloten zijn,

kan niet vergeten barmhartig voor U te zijn,

breeder, welks bebere ik als stamnaam draag!

Ik wil, zooals gij wilt, o breeder!

(De jongen:)

Maak haast, gij, met Uw liefde voor mij, o zuster

!

Als Uw denken in orde is,

zal ik U brengen naar de Benedenlanden.

Wij zullen het toevertrouwen aan wie mijn vader is,

aan wie mijn moeder is, aan mijne zusters en breeders die

in de Benedenlanden zijn,

om te weten of zij barmbartig zijn of niet.

Mochten zij ook niet barmbartig zijn,

toch zullen wij samen gaan onderzoeken of hun hart goed is.

(Het meisje:)

Goed, o breeder

!

(De Jongen:)

Als gij straks zegt dat het mag, o zuster!

maak dan dat ge met Uw gedachten in het reine zijt.

Als dan straks een van zin zijn,

die van de Benedenlanden en die op de Hoogvlakte, o zuster!

zal ik U geleiden naar de wijde vlakte om onze moeder te

bezoeken,

en onzen vader en U, mijne zusters,

2) Hieruit zou blijken dat de familie van den jongeling in de Bene-

denlanden woont of gewoond heeft.

3) Het meisje geeft zich gewonnen.
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ndahi biak temankoe senina, toerang ! *)

Hagi, koega bantji bahan, nandekoe, nande !

Dja pagi sirang kal kita, sirang renggo-enggo,

sirang erbagi-bagi bagem % sirang pesambar oeis ^),

bage me sirang ertoengko-toengko si-apoes-apoesen iioeh,

toerang, beroebeberekoebaba!

*) Hij heeft dns ook familie op de Hoogvlakte.

2) Van eikaar gaan met te zeggen : bage, bage I „nu laat het dan maar
zoo zijn!”, er is niets aan te doen,

'^) Eikaar een kleed geven als aandenken (peringeten), niet ais tanda

om later een bewijsstuk te hebben.

ertoengko-toengko is hier niet dnidelijk, Een pertoengko-toengko
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onze wienden en broeders, o zusterl

Ach— wat is er aan te doen, mijn moeder,' moeder

!

Mochtee we toch moeten scheiden, scheiden onherroepelijk,

scheiden omdat er niets aan te doen is, scheiden met als aan-

denken een kieed,

alzoo scheiden we dan en drogen elkaars tranen af,

o zuster van den stam, welken ik als bebere draag!

is een magisch middel om te weten hoe het later met iemand gaat. In

het verhaa! van den Sibajak Koetaboeloeh geeft de zwangere vrouw van

den Sibajak bij het scheiden hem een ei. Hij moet dit laten uitbroeden;

is het een haantje, dan zal ’t kind dat geboren moet worden, een jongen

zijii, anders een meisje. Zij zelf plant een n’mo-boom; groeit deze en

blijft hij leven, dan za! haar man ook in leven zijn.



Aanvullende gegevens betreffende de
voormalige collectie Dieduksman

door

Dr. A. J. BERNET KEMPERS.

In een uitvoerig artikel over de voormalige collectie Die-

duksman heeft Dr. Bosch onder meer de tegenwoordige

verblijfplaats van een aantal voorwerpen nit deze verzameling

nagespoord ’). Door vergelijking van foto’s van de collectie,

zooals zij in 1891 was, met de beschrijvingen en afbeeldin-

gen in den Leidschen catalogus bleek hem, dat eenige

nummers van de serie 1630, aangekocht in Nov. 1907, met
zekerheid als van Dieduksman te herkennen zijn. Tot de-

zelfde serie behooren ook eenige interessante falsificaten,

die reeds eerder de aandacht hadden getrokken van Dr.

Stutterheim ^). Het ligt voor de hand, dat de geheele serie

dezelfde herkomst heeft. Nu wordt in het „Verslag van
den Directeur van ’s Rijks Ethnographisch Museum voor
1907—8” met devolgendewoorden van deze aanwinstmelding
gemaakt (p. 7). :

„Op eene veiling in Den Haag werd
een groot aantal oud-Javaansche bronzen van hooge waarde
aangekocht en door den kooper in bruikleen aan het Museum
afgestaan Een gedeelte dezer verzameling kon nog
worden aangekocht (Serie 1630), terwijl het overige in de

beide volgende jaren zal kunnen worden overgenomen”.

Van de serie 1630 kunnen wij aan de door Dr. Bosch her-

kende exemplaren nog toevoegen: no. 17 (pi. 11, 2e rij

no. 4) en no. 15 (de fraaie bidschel op pi. 9, 2e rij no. 4).

De in de volgende jaren aangekochte exemplaren vormen

>) Oudh. Verslag 1926, pp 61-76, pi. 5-12.

2) Bijdr. K. I., 80, 1924, pp. 295-6, zie ook Tijdschr. Bat. Gen,, 67,

1929, pp. 363 e. vv.
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de series 1652 en 1697. Het vermoeden, dat deze stukken,

waaronder weer falsificaten, ook van Dieduksman afkomstig

zijn, wordt versterkt door de aanwezigheid van 1697/3 en

6 op de foto’s uit 1891. Het eerste stuk, een vierarmige

godin, die met de voorste armen twee afgehakte handen
naar het hoofd brengt (vgl. pi. 7, 3e rij no. 6) komt voor

op pi. 6, 2e rij van boven, no. 7 ; het andere, een wijwater-

vat met ketting (vgl. Tijdschr. Bat. Gen., 71, 1931, pi. 9a

achter p. 670) is te vinden in de bovenste rij van pi. 10,

tweede van links.

Dr. Bosch heeft er de aandacht op gevestigd, dat de falsi-

ficaten op pi. 8 afgebeeld voor het meerendeel min of

meer vrije copieen zijn van steenen origineelen. Het is

daarom interessant, dat wij een steenen pendant van een

van die bronzen te Leiden, welke m'et op de foto’s voor-

komen, no. 1630/6 (Cat. pi. XI, 1), kunnen herkennen

onder de steenen beelden op pi. 12, no. 6 van rechts in de

eerste rij.

Een gedeelte van de bezittingen van Dieduksman moet
zijn weg hebben gevonden naar particuliere collecties en

naar het buitenland. Met behulp van de door Dr. Bosch

gepubliceerde foto’s kunnen wij een aantal stukken thuis-

brengen, en wel in Nederland in de verzamelingen van
Mevrouw de Weduwe Mr. Th. G. Dentz van Schaik- Marlof

(Ned.-Indie Oud en Nieuw, XV, 1931, p. 377) en van den
heer J. C. M. Krook te Bussum (ibidem, XIV, 1930, pp. 314

e.vv., afb. 2 tot en met 7, 10, 15, 21 en 22).

De heer Krook kocht ongeveer dertien jaar geleden zijn

geheele collectie op een veiling; de vroegere eigenaar was
de heer Cochins. Vermoedelijk zijn ook de bronzen in zijn

bezit, die niet op de oude foto’s voorkomen, afkomstig

van Dieduksman. De beeldjes van Mevrouw Dentz van
Schaik werden overgenomen van Mevrouw Cochins.

Dr. Bosch heeft de Durga, no. 4 in de tweede rij op pi.

8, gelijkgesteld met het Leidsche brons 1630/10 (Cat. afb.

op p. 71). Bij nauwkeurige vergelijking van beide foto’s blijkt

echter, dat er eenige kleine verschillen zijn, bijv. in den stand

van den boog. Wij hebben hier dus met duplicaten te doen,
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die beide tot de collectie Dieduksman hebben behoord.

Inderdaad bevindt zich het stuk, dat in 1891 werd gefoto-

grafeerd, niet te Leiden, maar in het Folkwang Museum,
vroeger te Hagen, thans te Essen; het is afgebeeld in

Studien Strzygowski (1923) op pi. IX, 1. Als fig. Ivan pLX
in hetzelfde werk vindt men voorts de beide vrouwenfigu-

ren, waarvan de een op den schouder van de andere zit,

afgebeeld op de oude foto, pi. 8, onderste rij, no. 3 van

rechts. Dr. H. Kohn was zoo vriendelijk de bronzen te

Essen (23 in getal) te vergelijken met de foto’s van Dr.

Bosch. Hij herkende met zekerheid een tiental en vermoedde,

dat ook de andere stukken wel van Dieduksman afkomstig

zouden zijn ’). De collectie is bijeengebracht door den

stichter van het Folkwang Museum Karl Ernst Osthaus.

Nadere gegevens konden noch de Directie, noch Dr. Karl

With, die den heer Osthaus goed gekend heeft, mij ver-

schaffen ^).

Tenslotte laat ik hier een lijst volgen van de thans her-

kende bronzen van de foto’s uit 1891, waarin ook het

resultaat van het onderzoek van Dr. Bosch is opgenomen.

PI. 5 (foto Cephas, 1891, I)

:

bovenste rij

:

1. Rrook, afb. 6

(met rechterarm)

;

3. Kxook, afb. 4;

4. Leiden, 1630/18

;

5. Krook, afb. 3:

6. Krook, afb. 5

;

tweede rij

:

8. Dentz van Schaik, afb. 1

;

14. Dentz van Schaik, afb. 2

;

15. Dentz van Schaik, afb. 3

;

PL 6 (foto Cephas, 4891, II):

bovenste rij

:

5. Krook, afb. 2;

derde rij

:

3. Krook, afb. 21, a en b

(met voetstuk)

;

4. Folkwang Museum;
vierde rij

:

9. Leiden, 1630/40

;

’) Zie onderstaande lijst. De drie bronzen afgebeeld op pi. 8 van Oudh.

Verslag zijn falsiScaten en waren reeds door de Directie uit de tentoon-

gestelde verzameling verwijderd.

2) Voor de Dieduksmannetjes in buitenlandsche collecties zie verder:

SruTTERHEiM, I.c. en Oudh. Verslag 1927, pp. 192-3.



VOORMAOGE GOLLECTIE DIEDUKSMAN 219

PI. 7 (foto Cephas, 1891, I!!)::

bovenste rij

;

' 3. Leiden, 1630/36

;

; 4. Leiden, 1630/35;

6. Folkwang Museum

;

tweede rij :

1. Krook,^ afb. 7

;

3.

Folkwang Museum;
8. Krook, afb. 15;

derde rij

:

5. Folkwang Museum;
vierde rij :

2. Krook, afb. 22

;

PI. 8 (foto Cephas, 1891, IV)

:

bovenste rij :

2. Leiden, 1630/12;

3. Leiden, 1630/13

;

tweede rij

:

3.

Folkwang Museum

;

derde rij:

1. Folkwang Museum-,

3. Leiden, 1630/7;

4. Krook, afb. 10;

onderste rij

:

8. Folkwang Museum

;

PL 9 (foto Cephas, 1891, V):

tweede rij

:

4. Leiden, 1630/15;

5, (6e van rechts) Folkwang

Museum

;

derde rij

:

3. Folkwang Museum;
4. Folkwang Museum;

PL 10 (foto Cephas 1891, VI)

:

bovenste rij :

3. Leiden 1630/34;

tweede en derde rij

:

een van de beide schalen:

Leiden, 1630/24;

Pi. 11 (foto Cephas, 1891, VIl);

bovenste rij :

5. Leiden, 1630/37

;

tweede rij

:

4, Leiden, 1630/17.

27 April 1933.



Das grosse Fest im Dorfe

Tmnjan (Insel Bali)

Tagebuchblatter von

WALTER SPIES.

12 Juni 1932.

Vor einigen Tagen schlug der Controleur von Klungkung
Dr. Bosch und Dr. Goris vor, nach Trunjan ') zu gehen,

um die Altertiimer dort zu inventarisieren. Und ich durfte

mit — wie herrlich ! Schon so oft bin ich in Trunjan
gewesen, machmal selbst fur 2 — 3 Tage, jedoch niemals

war es mir gelungen, den beinah sagenhaften „goldenen

Hahn” zu erblicken. Das einzige, was ich bisher kannte, war
die grosse Figur in der meru — und dies auch eigentlich

mehr durch Zufall. Die Tempel in Trunjan waren namlich
jahrelang sebeZ — und niemand durfte darum hinein. Jedes-

mal, wenn ich in die Richtung des Tempels ging, wurde
ich durch pamangku’s Oder sonst wohlwollende Leute

gewarnt, es ware gefahrlich in den Tempel zu gehen —
wenn ich es tate, wiirde sicherlich ein grosses Ungliick

geschehen. Alle schienen so aufgeregt und besorgt, class

ich immer nachgeben musste, um die Leute zu beruhigen.

Wahrscheinlich wird dies „Ungluck-bringen” wohl nicht

der einzige Grund gewesen sein; ich hatte namlich schon

wiederholt gehort, dass die Trunjanesen auf ihre batara’s

sehr stolz seien und alien gegeniiber sehr mistrauisch und
geheimtuerisch. Eines Morgens, vor etwa 6 Jahren, nach
einem dreitagigen Aufenthalt im Dorf — wie ich in die Rich-

tung des Haupttempels ging, kam mir wieder, wie gewohn-
lich, eine ganze Menge Leute nach, darunter auch ein alter

pamangku. Dieser war an dem Tage besonders freundlich

gestimmt, vielleicht weil er sich unterdessen von der Unschuld
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meiner Absichten uberzeugt hatte—und fragte in Balinesisch

(von dem ich damals noch keine Siibe verstand und das
mir mein Bedienter iibersetzte) ob ich wagen wiirde auf

eigne Verantwortung in den Tempel zu gehen. Ich bejahte

selbstverstandlich und fragte noch ausdriicklich, ob das

„Ungluck” nur den befiele, der eintrete, oder das ganze

Dorf. Er meinte — natiirlich nur den, der einzutreten wagte.

Na also ! ! Ich ging hinein. Noch mehr Leute stromten zum
Tempel hin. Alle belagerten ihn von alien Seiten und
beobachteten mich nun dutch die Lucken in der Mauer,
um zu sehen, was wohl mit mir geschehen wiirde. Die

kleine, schmale Tiir der grossen meru war halbgeoffnet,

ich wagte sie weiter zu offnen und schliipfte hinein. Da
stand an die Wand gelehnt — die grosse Figur ^). Enorm!
etwa 4 meter hoch. Weisser Kalkstein, der linke Arm steif

am Korper herunterhangend, die rechte Hand halt einen

Knuppel. Der Raum ist so klein, so dunkel, dass man nur
schlecht sehen kann, jedoch die Lippen schienen mir blass-

rot gefarbt — um die Augen heruni etwas blaulich. Sehr

primitiv, einfach, ohne Verzierung! Der erste Eindruck

ist der einer agyptischen Mumie. Ich kenne in Bali nur

weiniges, womit man es vergleichen konnte. Jedenfalls

hatte ich in Bali noch keine Figur von denselben Dimen-
sionen gesehen. Scheint nur wenig oder nichts mit Hindu-

Kultur zu tun zu haben. Sehr merkwiirdig! Ein komisches

Gefiihl beschlich mich, etwas wie Unruhe, Unbehagen hier

langer zu bleiben ; die Dunkelheit, die dumpfe schwere Luft,

der etwas betaubende Geruch von Feuchtigkeit, Schimmel
und Fledermausen wird es wohl gewesen sein, und dazu
das Bewusstsein, dass hunderte von neugierigen Augen
auf die meru gerichtet sind, in der ich mich befand. Ich

krieche wieder heraus in das grelle, blendende Sonnenlicht,

schliesse die Tiir und trete zum Tempel hinaus ! Niemand
zu sehen ! All die Leute spurlos verschwunden ! Auch der

pamangku

!

Ich gehe zum Dorfe hin. Die ersten Leute, die

ich erblicke, starren mich unglaubig an und treten nur
zogernd naher. Ich werde mit Fragen bestiirmt und der

Hebe alte pamangku klopft mich auf die Schulter, schiittelt
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unglaubig sein greises Haupt und sagt :
„Sogar in die meru

hinein ! Nein, so waghalsig und unverniinftig konnte doch

aueh nur ein Europaer sein !” — Ich bin ja selbst schrecklich

aberglaubisch und glaube beinah, dass, als am selben

Abend, bei der Riickfahrt der pedau (Einbaum) kenterte —
Gott-sei-dank nicht alizuweit vom Ufer, — dies wohl das

„Ungluck” war, womit mich die Gottheit bedacht hatte.

15 Juni 1932.

Wir trafen uns im Pasanggrahan Kintamani. Herrn Jacobs,

dem Controleur van Klungkung, der auf seinen Dienst-

reisen ofters Trunjan besuchte und ein grosses Interesse fiir

die Eigentiimlichkeiten dieser Desa zeigte, war es mit der

Zeit gelungen das „Vertrouwen” der Bevolkerung so weit zu

gewinnen, dass die Geistlichen einwilligten, als eine beson-

dere Gunst ihm gegenuber, all die Heiligtiimer des Dorfes

sehen, ja sogar photografieren zu lassen. Der japanische

Photograf Sataki war von Herrn Jacobs ersucht worden mit

uns zu kommen. Das ist ja ausgezeichnet ! Seine Aufnahmen
sind wegen der Erstklassigkeit sowohl ihrer technischen als

auch kiinstlerischen Ausfiihrung iiberall bekannt! Jedoch

Zeit nimmt sich der Mann, bei Gott! Wie oft musstenwir
geduldig wegen seiner langen Vorbereitungen, seines Ein-

und Umstellens und sonstiger „Gewissenhaftigkeiten” warten.

Hier eine Viertelstunde, da eine gute halbe ! Na, hoffentlich

wird, trotz all der Schwierigkeiten, mit denen er manchmal
beim Aufnehmen zu kampfen hatte und trotz all seines

Kopfschiittelns und all seines verlegenen, hoflichen „Luft-

einziehens”, — sich seine Miihe belohnt machen ! Der arme
Mann sab manchmal so verzweifelt aus!

Nachdem wir in Trunjan, wo alles schon vorbereitet war,

mit dem Boot angekommen waren, wurden wir vom klian

desa empfangen und gingen sofort nach der Pura Kentel

Gumi oberhalb der Dorfes, in der all die, noch von kei-

nem Europaer gesehenen Herrlichkeiten bewahrt zu werden
schienen. Im Tempel waren schon einige pamangku's beim
Opfern und Beten. Es wurden noch mehr Opfer gebracht

und nach langen Vorbereitungen und vielen Gebeten, wurde
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aus der linken mem eine grosse Holzkiste herausgebracht, in

der all die Heiligtiimer bewahrt warden. Die Kistc war an sich

schon sehr merkwiirdig: auf roten Grand mit Gold gemalte

Vogel, Tiere and Wayangfiguren, auch einige „alleinschwe-

bende” tjakra’s, badjra’s, amerta-Umen, einige astrologische

Darstellangen, alles jedoch in einem stark chinesisch beein-

flussten Stil, besonders was Vogel and Tiere betraf. Jedoch
was da aus der Kiste zum Vorschein kam, iibertraf alle

Erwartungen. Erst ein grosses bronzenes Rad, sekar tadji

Oder pekekek genannt, das auf eine Art Lanzenstange wa-
gerecht aufgesetzt wurde and um dessen Felge ein Tuchband
mit daran angenahten, aufrechtstehenden Goldverzierungen

gebunden wurde. Die Verzierungen erinnern an Stiicke, die

man auf Tanzkronen, oder eher am Schmuck eines barongs

antrifft. Drei schwere, getriebene Silberplatten gehorten

scheinbar auch dazu, sie warden an die Speichen des Rades
untereinander gehangt. In Hochrelief war auf der grossten

davon ein Stier abgebildet, sehr schon in Bewegung mit

seinem hochgehobenen Vorderbein und stolz erhobenem
Kopf. Auf der zweiten ein seltsamer garuda mit gespreitzten

Beinen und von vorn gesehen, und auf der dritten, der klein-

sten, zwei sich gegeniiberstehende Hunde, die mich sofort an
den merkwiirdigen „Mond”-stein in Bebitere denken Hessen,

auf dem auch ahnliche Tiere abgebildet sind. Alle drei

Flatten sind sehr schon und tief gearbeitet, mit sehr interes-

santen Randmotiven — jedoch leider stark beschadigt,

Weiter waren in der Kiste zwei, mit alten Tiichern um-
wickelte bafara-Figuren (artja’s, rambutsedana’s, wie soli

man sie nennen), die dort „dewaju mas” heissen, mit recht

sympatischen grossen einfachen Goldgesichtern.

Nach einigem Zureden seitens des Controleurs wurden
die Tiicher, die vielleicht Jahrhunderte lang schon um die

Figuren unberiihrt gebunden waren, mit viel Miihe und
Ehrfurcht entfernt—und es entpuppten sich sparlich verzierte

Silberblechkorper, die um Holzstabe aufgebaut waren, und
die auf recht primitiven, etwas an Lotoskissen erinnernden

Bronzepiedestalen standen. Dann kam das lang ersehnte

goldene Huhn {batara Kiuh), auch natiirlich in tausend kleine
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Tiicher gewickelt! Ich war ein klein wenig enttauscht. Ich

weiss nicht warum, aber ich hatte rair etwas Grosses,

Schweres, Massives, Schongearbeitetes vorgestellt; es war
jedoch nur aus diinnem Goldblech, also innen hohl oder viel-

mehr um einen Holzklotz herum gearbeitet! Die ganze Form
jedoch ist recht angenehm primitiv und kindlich und erinnert

vielleicht etwas an ein „papiergefaltetes” Huhn, nur alles

rundlich. Fliigel und Federn sind untief eingraviert (oder

ausgeschlagen), einige sparliche, ruppige Schwanzfedern

und ein Kammchen auf dem Kopf, auch alles aus diinnem

Goldblech. Es steht vorniiber gebeugt, etwas ungliicklich und
wie Hilfe bediirftig auf einem sehr grob, durchbrochen-

gearbeiteten Bronzefussstiick.

Das Letzte, was die Kiste enthielt, war ein bronzener Hahn
{batara Xefcer) recht gross, massiv, schwer, jedoch recht grob

gearbeitet mit nur angedeuteten, eingeritzten Federn. Ein

katzenahnliches Geschopf mit geringeltem Hundeschwanz
sitzt auf seinem Riicken; man sagte es sei ein Lubak, und
scheint den Hahn in den Hals beissen zu wollen.

Der recht vierschrotige, bauerliche Hahn steht auf einem,

zu ihm wenig passenden, furstlichen Lotoskissen von sehr

schoner, reiner, feiner Arbeit, das ursprunglich sicherlich

auch nicht zu ihm gehorte.

Wahrend nun Herr Sataki all die Altertiimer photogra-

fierte, horten wir von Herrn Jacobs interessante Dinge iiber

Trunjan, und die merkwurdige altertiimliche Dorfverwaltung.

Das Dorf wird verwaltet von einem Altestenrat ®), suing

nemblas, bestehend aus 16 alten Mannern, von denen die

zwei Hochsten kabajan heissen, die zwei nachsten kabau,

dann zwei singgukan’s etc., darunter verschiedene Sorten

pamangku’s. Andere Funktionare sind noch der gewohnliche

klian desa (Dorfshaupt), der panjarikan (Schreiber), auch

pamangku zugleich, der pasek {pamangku der Pura Pasek,

ein djuru pudji sada (?) etc. . . .

Wahrend Festtagen scheint eine grosse Rolle die sekaha

truna und sekaha daha zu spielen, Vereinigungen unver-

heirateter Jiinglinge und Jungfrauen, die eine jede wieder

einen eignen Klian hat. Trunjan ist also, wie es scheint, ein
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echtes Bali-aga Dorf sowie Tenganan, Sembiran etc. Die
Bevolkerung behauptet ausschliesslich mula pasek ®) zu sein —
es seien gar keine hinzugezogenen Familien vorhanden, so

wie z. B. in dem etwa 5 Kilom. entfernten Dorfe Abang, auch
einem der lintang danu Dorfer — in dem die Bevolkerung
aus folgenden bangsa’s bestiinde: Tjelagi, Tangkas, Pande,

Gunaksa, Pasek, Bendesa, Taro ireng, Watu dingding ^).

Wie mir schonvon friiher bekannt war, wurde uns besta-

tigt, dass man in Trunjan, so wie in vielen Bergdesa’s,

keine Leichenverbrennung kenne. Die Leichen werden auf

Bote gelegt, manchmal in kleinen bade’s, und zum sema
gebracht, das um die Ecke herum, hinter einem vorsprin-

genden Felsen, auf einem kleinen Stuck Strand liegt. Dort

wiirden die Leichen nur oberflachlich eingescharrt, da nicht

genug Erde da sei, um sie richtig zu begraben. Bevor man
zum sema gehe, opfere man erst am „Djong Bali” (ein grosser

Felsblock auf dem Strande, rechts vom Dorf). —
Als Herr Sataki mit seinen Aufnahmen fertig war, gingen

wir hinuber zum Haupttempel von Trunjan, der Pura

Panaleman, Oder Dalem Sakti, wo die grosse Figur in der

meru steht. Nach einigen Opferhandlungen seitens einiger

pamangku’s (ich glaube verstanden zu haben, dass ein

kabajan und ein kabau dabei waren), wurde mit viel

Ehrfurcht die Tiir der meru geoffnet, und wir durften

hinein. Es fiel mir auf, dass, trotzdem der Tempel nicht

mehr sebel zu sein schien, keiner der Balinesen, die uns

begleiteten, hinein durfte. Die meisten waren schon im
Vorhof des Tempels zuruckgeblieben, nur die „zustandigen”

pamangku’s waren im Tempel, jedoch auch diese blieben,

nachdem sie die Tiir geoffnet hatten, draussen. Die grosse

Figur, von der ich ja schon schrieb, zu photografieren — war
ein ganzes Kunststiick. Der Raum ist ja so klein, dass man
nicht weit genug zuriicktreten kann, um die ganze Figur

auf die Platte zu bekommen. Jedoch Sataki setzte seine

weitwinkligste Linse auf und wegen der grossen Finsternis

in der meru, exponierte er, so wie es mir schien, mindestens

20 Minuten ! Wir entdeckten dass sich zwischen den Beinen

der Figur noch eine andere sitzende kleine Figur befand.
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von der jedoch der Kopf abgebrochen war. Auf der Hin-

terseite hat die grosse Figur langes wallendes Haar, das

beinah bis zum Boden hangt
;
alles istjedoch recht undeutlich

zu erkennen. Es konnte auch sein, wie es Herr Jacobs ver-

mutete, dass die Figur auf dem Schwanz der naga steht,

Oder sich daran lehnt, die unten um die meru, herumliegt

und sich auch um die zwei grossen, losestehenden Felsblocke

links und rechts vor der meru, windet. Der Name der

grossen, gefurchteten Gottheit, in dieser Figur verewigt,

Oder eher in dieselbe manchmal einstromend, ist Dewa
Ratu Cede Pantjer ing Djagat (also etwa der Nagel, die

Achse der Welt). Wie ich so in der mem herumschaute, um
zu sehen, ob da nicht noch andere Dinge bewahrt wurden, —
entdeckte ich auf einer der Opferbanke zwischen den Saulen

zwei Korbe voll interessantester Masken ! Was waren
das fur merkwiirdige Dinge ! ! Ganz primitiv, man konnte

sagen von beinah sudseehafter Vereinfachung — grob ge-

schnitzt, mit weiss angekalkten Augen und fletschenden

Zahnen. Lange, gebogene, doch platte Nasen. Eine Frauen-

Maske war dabei, mondrund, kalkigweiss, mit fiir Augen
und Mund nur drei schwarzgahnenden Lochern. Ganz merk-
wiirdig, ganz damonisch. Auch waren einige, wahrscheinlich

nicht so alte, etwa wie gewohnliche balinesische topeng-

Masken, jedoch nur die groteskesten, abnormalsten Typen,
vor allem aber viel grosser als diese, wuchtiger, schrecklicher

im Ausdruck. Zwei waren darunter, die wiederum stark an
barong landung erinnerten. Ich war fiber die Entdeckung
dieser Masken ganz aufgeregt — einige schienen mir so sehr

sehr alt — und vor allem so sehr unbalinesisch ! Leider

hatte Sataki den ganzen Vorrat an Flatten, den er mit

hatte, schon ausphotografiert — und ich hatte meinen Ap-
parat natfirlich wiedereinmal nicht mit.

Ich fragte die pamangku’s, woffir die Masken dienten, wie

und wann sie gebraucht wfirden und, vor allem, fur was
fur Aufffihrungen, was ffir Tanze. Und es wurde uns gesagt

:

Nur einmal in 2 Jahren werden sie herausgeholt, nicht ffir

einen Tanz, sondern ffir eine Art „Umzug”, nur von truna’s

getragen, die Kostfime aus Pisangblattern anhaben, und mit
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Peitschen in der Hand. Und das wiirde am grossen Fcsttage

des Tempels stattfinden, zum Vollmond des vierten Monats
und hiesse barong berutuk

!

Nie was davon gehort! Be-

stimmt muss ich das sehen!

13 October. Donnerstag.

Heute morgen telefonierte Herr Jacobs, dass morgen das

Fest in Trunjan beginne, 7 Tage lang daure, er selbst je-

doch erst Montag dahin kommen konnte.— Ich hatte mir
erst gedacht, das Zelt, wie gewohnlich im Schatten eines

Baumes aufzustellen. Wie ich jedoch in Trunjan schon bei

Dunkelheit eintraf, sah ich, dass der einzige grosse Baum
am Dorf der grosse Waringin im Vorhof der Pura Pena-

leman war. Es wiirde naturlich unmoglich sein, gerade

wahrend der Festtage, so nah am Tempel zu wohnen. Da
ich jedoch Schatten fur mein Zelt haben musste (in der

Sonne stehend ist ja das Zelt wie ein Backofen), so blieb

mir nichts anderes iibrig, als es in dem ivantilcin, dem
Hahnengefechtshaus, aufzustellen, das ganz ausserhalb des

Tempelcomplexes steht. Im Dorf kannte man mich schon

gut und schien iiber mein Kommen selbst erfreut. Alles

half mit das Zelt aufzustellen, die Sachen zu ordnen, Wasser
zu holen. Essen wurde gekocht, und alle setzten sich herum,

um zu plaudern. Ich erfuhr, dass morgen erst die ersten

Vorbereitungen zum Feste beginnen. Dennoch ging ich noch
zum Tempel, um etwas Umschau zu halten. Alles war ru-

hig und still, und sah ganz besonders marchenhaft und
unwirklich aus im Mondlicht.

14 October. Freitag.

Gegen halb 6 schlug der kulkul saingnemblas. Ich ging

zum Tempel. Alte Manner, meist pamangku’s, waren da-

selbst schon versammelt und opferten an verschiedenen

Stellen. Das waren die Altesten des Dorfes, die saingnemblas.

Nach Gebeten vor verschiedenen gedong’s begannen sie

den Tempel zu reinigen. Es wurde gefegt, alle trocknen

Blatter zusammengehauft, alle Treppen und Mauern von
Moos und Wucherpflanzen befreit. Ein ganz besonders altes
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Mannchen war dabei, ganz krumra und gebogen ; er hob
hie und da einen Zweig oder ein Blattchen auf und trug

eins nach dem anderen zur Pforte heraus. Das war der

neu& kahajan, der vor einem Monat zu diesem Amtempor-
gestiegen war, was mit einem grossen officiellen Feste im
Dorfe gefeiert worden war. Es scheint, dass das kommende
Fest schon etliche Jahre nicht stattgefunden hatte, weil ge-

rade diese Amtstellung des ersten kabajans immer noch
vacant blieb.— In verschiedenen Ecken des Tempels wur-

den die trocknen Blatterhaufen angeziindet und es gab ein

ganz fantastisches Bild, als die Strahlen der Morgensonne
in Biindeln durch die Blatter des riesigen Waringin, der

den ganzen Tempelhof iiberschattet, durchbrachen und die

vorbei ziehenden Rauchschwaden grell beleuchteten. Zwi-

schen all den in Rauch gehiillten Pforten und Schreinen

schlichen unheimlich die Silhuetten der alten Manner herum.

Dann kamen im Gansemarsch junge Manner — die sekaha

truna— und brachten grosse Biindel frischer langer Palm-

biatter, Bambusstamme, Farnkrauter, Tjemarazweige, und
anderes Rohmaterial fiir Verzierungen und Opfer — und
deponierten alles auf dem Vorhof bei dem babataran. In der

bale pangebatan sassen Frauen und bereiteten irgendwelche

Speisen. Die sekaha daha (unverheiratete Jungfrauen) war
im bale agung kiwa beschaftigt lamak’s zu stecken und
Blumen und Blatter fiir Opfer zu ordnen. So ging es ruhig

weiter den ganzen Tag lang. Uberall wurde was geschafft

!

Gegen Abend versammelte sich wieder die sekaha truna im
Vorhof der pura panaleman und fing an unter dem Waringin
pendjors anzufertigen und verschiedene Blatterverzierungen

zu flechten. Einer sass dabei und ritzte die Anzahl all der Ga-

ben auf Lontarblattern ein. Alle Trunas waren bei der Arbeit

mit Krissen bewaffnet. Wie es dunkel wurde, wurdenOlfa-

ckeln angeziindet, und bis spat in die Nacht wurde gearbeitet.

Sonnabend 15 October.

Morgens werden all die fertigen Djakapalmstreifen bei

den gedonp’s aufgehangt, rings um die Dachkante, auch an

alien drei bale apunp’s,— und alien gedong’s in den pura’s.



Die pasimpangart’s und papelik’s werden iiberdies noch mit
gebliimtem Stoff behangen. Die 3 grossen pendjor’s, die noch
fertig verziert werden, werden nun aufgestellt, einer vor der

Hauptmeru im panaleman, einer vor der sanggar agung
und ein dritter vor dem Haupteingang zum ganzen Tempel-
complex, beim wantilan. Diese pendjor’s sehen ganz anders

aus, als die gewohnlichen in Bali. An dena Bambusstamm
sind noch Aste dran mit einigen Blattern (etwa wie in

Nordbali)
; an diese werden dann iiberall allerlei Schleifen,

Rosetten, Blumen an langen Blatterschniiren festgebunden

und diese hangen dann in verschiedener Hohe und ver-

schiedenem Abstand voneinander, jedoch alle parallel zu

einander, herunter. Es suggeriert einen iippig geschmiickten

Weihnachtsbaum. Gegen 10 etwa, formt sich eine kleine

Procession. Voran einige weisse Fahnen und Lanzen,

dann die saingnemblas, allerlei Opfer, Weihwasser und
Weihrauchgefasse tragend — und hintenan ein Karbau, auf

dessen Rucken ein weisses Tuch und ein Kain gringsing

Tenganan gebunden sind. Die Procession geht 3 mal um
die pura panaleman — und dann die Treppen herunter

zur kleinen pura Ratu Wajan basang bedel, wo all die

Opfer und Sonstiges niedergelegt werden und wo sich die

saingnemblas fur den Tag hauslich niederlassen. Der Kar-

bau wird in der Nahe an einen Baum gebunden. Ein freier

Platz langst der grossen Tempelmauer wird umgehackt
und reinegefegt fiir die Zubereitung der Karbauopfer und
des Karbauen-essens. Einige gewohnliche Desamitglieder

werden angestellt, um Kokosniisse zu schaben und andere

Vorbereitungen zu treflfen. Jede Portion wird abgewogen,

und nachdem sie vom panjarikan auf Lontars notiert ist,

in grosse holzerne Troge (lebah) versammelt. Der ganze Mor-
gen vergeht in Besprechungen iiberdas Schlachten des Kar-

baus und verschiedenen kleinen Opfeihandlungen in der

Pura Ratu Wajan.

Endlich wird der Karbau geschlachtet. Es darf nur durch

die Hand des einen kabajans Oder des panjarikans ge-

schehen. Eine Lanze wird gebracht, auf kurzerem Stil, als

man es gewohnlich sieht — und der eine kabajan stosst
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sie hinter das rechte Schulterblatt des Biiffels. Das ver-

wundete Tier, ganz iiberblutet, windet sicb und briillt. Nocb
einige Male wird zugestocben, immer wieder auf dieselbe

Stelle. Es haben sicb viele Zuscbauer eingefunden, die mit

Scbreien den kabajan anspornen und ihm gute Ratscblage

zurufen. Endlicb, nacb vielleicbt 5—6 Sticben, fallt das Tier

erscbopft um. Schnell wird eine Menge friscber griiner

Blatter gebracht und das Tier darauf gebettet. Es lag dem
anderen, ganz alten kabajan, wie es scheint, ob, den Kopf
des Karbaus abzuscblagen. Er kam beran, war jedocb zu

scbwach, um dem grossen Hackmesser den notigen Scbwung
zu geben, sodass sein Nacbbar, auch einer der 16, ibm das

Messer abnabm und an seiner Stelle dem Tier den Kopf
abscblug. Auch die vier Beine wurden schnell vom Korper

getrennt. Im Lauf des Tages wurde dann das ganze Kar-

bauenfleisch in kleine Stiicke zerhackt und all die Leute

waren stundenlang damit beschaftigt die verschiedenen

Speisen und lawafs zu bereiten. Feuer wurde angefacht,

safe’s gebraten und die lawafs in grossen Bambuskochern
gekocht. Im bale gong obenim Vorhof spielte die ganze Zeit

der Gamelan. Der Kopf und die vier Beine des Biiffels wurden
in der Pura Ratu Wajan aufbewahrt und daselbst schon ver-

ziert mit allerlei Blumen und Blatterschleifen.—

Gegen Abend versammelte sicb die sekaha truna im panale-

man, sehr „modern”, jedocb recht malerisch gekleidet —
weisses Kopftuch, weisses Hemd, gelb-orangener seidener

kamben und sanftgriiner seidener saput und ein jeder mit dem
Kriss bewaffnet. Der alteste kabajan, der nocb in der Pura
Ratu Wayan draussen mit dem Karbauenopfer zu schaffen

hatte, wird herbeigerufen. Alle Trunas setzen sicb in Reih und
Gliedvor der Meru nieder, der kabajan voran mit seinem

Weihwasser, Weihrauch und kleinen Blumenopfern. Jeder

Truna nimmt eine Blume und halt sie zwischen gefalteten

Handen. Es wird lange lautlos gebetet. Dann steht der

fcabq/an auf und geht, oder kriecht vielmehr, zur Meru
bin. Ringsum Grabesstille, aller Augen sind wie erwartungs-

voll zur Meru gerichtet. Der Priester macht einen sembah,

macht vorsichtig die Txire auf und schleicht lautlos riick-
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wartsweichend, mit dem Gesicht immer zur Mem gerichtet,

wieder zu seinem Platz zuruck. Nachdem wieder lautlos

gebetet wurde, wird im Fliisterton beratschlagt, wer von
den Trunas in die Mem hineingehen soli. Ein besonders
junger wird auserkoren. Bevor er nach eineni sembah ein-

tritt, legt er sein Haupttuch und seinen Kriss ab, und
iibergiebt sie einem anderen Jungen. Aus der meru giebt er

nun verschiedene heilige Gegenstande heraus
:
grosse flache

Steine, Opfergefasse, Weihrauchschalen, Tiicher etc Jeder

Gegenstand wird von einem, der an der Tiir der meru
wartenden Tmnas, empfangen und mit viel Ehrfurcht und
Stolz zum See heruntergetragen und dort gewaschen. Un-
terdessen werden andere Trunas weggeschickt, um in grossen

Bambuskochern Wasser zu holen aus einer Quelle am
Abhang oberhalb des Tempels. Die sekaha daha erscheint,

sehr gewohnlich und schmierig gekleidet, und gruppiert

sich larmend um eins der pasimpangan’s. Im Halbdunkel

schon machten sie den Eindruck eines Rudels schnatternder

Enten, die nur wenig in die soeben so andachts- und
weihevolle Stimmung im Tempel passten. Es wird ihnen

einer der flachen Steine gegeben, wie ich verstand, um
darauf tebu zu reiben. Wahrscheinlich fiir die Zubereitun-

gen des Kalkbreies, womit alljahrlich bei diesem Feste

die grosse Figur eingerieben wird. (Dieser odak wird

bereitet aus zerpulvertem weissem Kalkstein, gemengt mit

Zuckerwasser und Honig). Auch das viele Wasser in den

Bambuskochern, das von den Tmnas herbeigeschafft wur-

de, dient um die Figur zu baden, vor der Beschmierung.

Die dahas bereiten ihrerseits auch einen odak, bestehend

aus allerlei wohlriechenden Krautern, Wurzeln und Olen,

jedoch dieser „Brei” wird in einem Sandelholzgefass nur

als Opfer der Gottheit angeboten. Fiir die Zubereitung

bestimmter, besonders wichtiger Opfer wird im Tempel
nun ein Feuer angefacht. Das Feuer muss im Tempel selbst

entstehen, darf nicht aus der Desa hergebracht sein, auch
nicht durch ein Streichholz angeziindet werden, muss jedoch

mit Hilfe zweier Tjinkeholzstabe von den Tmnas gerieben

werden. (Ein wichtiger Unterteil dieser, auf diesem heiligen
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Feuer zubereiteten Opfer heisst parajunan). Nachdem das

alles fertig war, wurde nachts der Karbau feierlich vor

der Meru auseinander gebreitet, nur der Kopf und die

vier Beine, schoa mit allerlei Blumen und Blatterstreifen

verziert. In dieser Nacht blieben die Trunas in dem bale

truna, einem von ihnen erbautenzeitlichenBambusgebaude,

rechts von der grossen Meru, schlafen oder wachen.

Sonntag 16 October.

Wie ich fruh am Morgen in den Tempel ging, war alles

wieder ganz reine gefegt. Schone hohe djrimpen (Opferturme),

mit allerlei Kuchen, Geback und schongeschnitzten tebu-

Stiickchen verziert, wurden von alteren Frauen hereingetra-

gen und auf dazu bestimmte Bambusgestelle vor der Meru
aufgestellt. Auch kleinere Opfer wurden wieder iiberall

niedergelegt, vorallem in die gedong’s. Dabei ordneten die

Kabaus und Kabajans alles an, und weihten die Opfer, wobei
jedoch nur die Trunas in die gedong’s hinein durften, um
sie da nieder zu legen; und immer wieder vor dem Eintreten

wurden Kopftuch und Kriss abgelegt. Das ganze Tempo aller

Geschehnisse an diesen Tagen war besonders langsam und
ungehastet. Um die Mittagstunden wurden in langer wiir-

diger Procession die dewas aus der Pura Kentelgumi (die

bataras Keker und Kijuh, die Dewaju mas und das Sekar

tadji) zum See gebracht, dort gebadet (nur symbolisch, mit

Hilfe von Gebeten am Strande) und dann nach der Pura

Panaleman herubergebracht und daselbst in der Meru
niedergesetzt, unter vielen langen Gebeten und sehr reich-

lichen Opfergaben. In dem bale truna wurden gegen Abend
schon Vorbereitungen getroffen fur den barong berutuk,

der jedoch erst iibermorgen stattfinden sollte. Peitschen

wurden geflochten, kupas gebunden und Blatterrocke zu-

sammengesteckt. Diese trocknen Pisangblatter fiir dieKos-

tume, die in den drei bale agung’s schon wahrend Wochen
zuvor versammelt wurden, wurden jetzt fiber Nacht auf

dem Vorhof des Panaleman auseinander gebreitet, und dem
Nachttau ausgesetzt, wahrscheinlich um sie geschmeidiger

zu machen.
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Montag 17 October.

Beim Sonnenaufgang schlagen zwei Holztrommeln, der

kulkul desa und kulkul saingnemblas. Die trocknen Pisang-

blatter warden alle wieder zusammengehauft und langs der

Mauern und in verschiedenen Ecken des Temp els unter-

gebracht. Unterdessen wird mit grossem Hallo und viel

Aufregung von den Desaleuten die grosse Schaukel am
Strande vor dem wantilan aufgestellt. Weder die Trunas noch

die 16 Altesten helfen mit. Diese grosse Holzschaukel {ajunan

djantra) sieht denen in Tenganan sehr ahnlich, nur dass

sie noch primitiver und ungeschmiickter ist. Ich bore,

dass auf ihr nur Manner jjfahren” durfen (also anders

wie in Tenganan, wo man hauptsachlich Frauen auf den

Schaukeln sieht). Fur die Frauen wird daneben eine aparte

kleine Schaukel aus Bambus errichtet. Oben vom Berge

ertont Gamelan, eine lange Procession schlangelt sich den

Hiigel hinab, mit den hohen Fahnen voran, Speeren, Lanzen,

Opfern und Gottertragstiihlen. Eine Priesterin (die balian),

ziemlich im Beginn der Reihe, klingelt andauernd mit ihrer

Priesterglocke, hintenan tobt und donnert ein sehr primi-

tiver, echt gunung-hMt gestimmter Gamelan-gong. Das sind

die Gotter aus der Desa Paleg, die zu Besuch kommen. Die

sekaha truna in Galacostiim steigt der Procession auf halbe

Hohe entgegen, libernimmt all die Gdtterhauser, Lanzen,

Fahnen auf eigne Schultern und tragt sie hinunter zum
Tempel. Vor der Haupttreppe bleibt man einen Augenblick

stehen fur ein Gebet, dann gehts hinein in den Tempel, und
die dewa’s werden aus den Hauschen in einen der papeZifc’s

(pasimpenan) herubergebracht. Vor jedem „G6tterkorb” ein

sembah seitens der Altesten von Trunjan. Nachdem alle die

Gotter gut untergebracht sind, wird vor dem papelik ein

eigenartiges sendjata aufgestellt, von schlanker bad/ra-Form

auf dunnem langem Metallstab (wahrscheinlich Bronze).

Der Paleg Gong installiert sich in einer kleinenverfallenen

bale draussen auf dem Vorhof, wo man sofort zu spielen

beginnt. All die Besucher aus der entfernten Desa mit den
Pamangkus an erster Stelle beginnen nun ihie Huldigungs-

gebete an die verschiedenen Gottheiten Trunjans und sehr
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zahlreiche, bunte Opfer werden bei jedem gedong nieder-

gesetzt. Das dauert stundenlang .... Dann bildet sich eine

neue Procession, die aus der Pura Kentel Gumi noch einige

Fleiligtiimer bringen muss, hauptsachlich heilige Lanzen
und Speere (mamas und pangawin) und einige Kistchen

mit allerlei Steinen und Miinzen. Dies alles wird nun zum
panaleman heriibergebracht und im linken pasimpenan auf-

gestellt, wo schon der Gamelan selunding steht. (Das sind

zwei uralte Instrumente, etwa pender-Typ jedoch ohne
Bambuskocher. Die Lederstreifen worauf die Eisenblatter

ruhen, sind an, mit Nagakopfen verzierten, Bronzeschienen

befestigt). Nun werden mit viel Ceremonie und Ehrfurcht

auch die Bataras Keker und Kijuh, die zwei Dewajumas und
das Sekartadji aus der grossen Meru nach dem zweiten

pasimpenan, rechts, herubergebracht. Auch hierbei durften

nur Trunas in die Meru, und auch diesmal wurden Kopf-

tuch und Eiriss vor dem Eintreten abgelegt. Die zwei Pa-

mangkus Maospait tragen den selunding heraus, stellen die

Instrumente an das Kopfende der bale agung maospait und
fangen an zu spielen. Komische kleine zweistimmige Melodic,

deren „Falschheit” wohl hauptsachlich auf die starke Ver-

stimmung der einzelnen Eisenblatter zuriick zu fiihren ist;

wie sie auf richtig gestimmten Instrumenten wohl geklungen

hat, ist schwer zu reconstruieren, da die richtige Stimmung
im Dorf schon langst vergessen ist ; was aber da gespielt

wurde, klang folgendermassen (siehe Musikbeispiel).

Was nun weiter foigt, die ganze Ceremonie der Saingnem-
blas (mit Begleitung des Selundings) heisst pagaman oder

matjangkarma. Auf den grossen Platz zwischen den bale

agung’

s

werden Matten gelegt, die Saingnemblas und einige

andere Funktionare, wie der panjarikan, balian, der pasek,

der djuru pudji sada setzen sich auf die Matten vor dem sang-

gar agung zu einem Gebet, dann stehen die Saingnemblas

und der Pasek auf und gehen majestatisch, in 2 Reihen zu

acht, zum Selunding und setzen sich davor nieder. Die zwei

Pamangku Maospait horen auf zu spielen, springen von der

Bale herunter und setzen sich rechts und links dazu. Der

Pasek sitzt dabei als letzter, in der Mitte.



Saing

sibakan

kadja

Saing

sibakan

klod

CO

CO

a
,-S

p

ih
c

fl
p

p

p
CO
P
-c

roras

3
4->

P
A

p PD P) p P
S PD

S
.s .2 p .2p *3 p *s p

Ph CO CO CO CO CO

oo oooooo

oo oooooo
O co

a^

4-* CO

p p» 2 -S
P O ^
P M sit

IDC bD 12J0 biO 5D
c p a p q

• •.rH *i*t •»-« •»—

t

P CCS p p cSm m m m
T.B.G. 73-2 S



Plan

des

Tempelcomplexes

in

Trunjan

RimGunungAgung

;

ParaSakH

Medruwe

\

Pura

Maospad



DAS GROSSE. FEST TRUNJAN 237

Andante,

etc, . . wiederholt etliche male , .

.

Diese Meloclie, im hohen Diskant, klingt schrill und eindrioglich.

Die dicken Eisenplatten der 2 Instruiiiente warden mit Schlagern aus

BiiiMhorn geschlagen, ohne jeglichen Ausdruck und in beiiiah mascliinen-

massiger Regelmassigkeit „h<2i*^i^*sgehammert”.

Es wild gebetet. Dann stehen alle wieder auf. Die zwei

Pamangkus Maospait setzen sich wieder an ihre Instrumente

und spielen weiter, die anderen passieren einander, wech-
seln die Seiten; die acht rechts gehen nach links, die acht

links nach rechts, zwischen einander durch, und gehen dann
wieder in 2 Reihen zu acht nach dem sanggar agung, setzen

sich da wieder nieder (dort sitzen schon derpanjarifean, der

djuru pudji sada und die balian, die nirgends mitgegangen

sind) ; nach einem kurzen Gebet, zum sanggar agung gewen-

det, stehen alle auf, passieren einander, wechseln die Seiten

und gehen nun in die bale agung tengen (tilem), bleiben erst

fiir ein kurzes Gebet langs der bale stehen, dann setzen

sie sich auf die bale fasagran) selbst, wobei alle nach dem
Eopfende gewendet sind, wo einige Opfer liegen. Der Pasek

sitzt wieder allein am Fussende in der Mitte. Nach einem

kurzen Gebet steigen alle wieder herab, gehen zum Selunding,

passieren einander, wechseln die Seiten und setzen sich dort

wieder nieder, wobei die zwei Pamaugkus Maospait, die in-

zwischen zu spielen aufgehort haben, wieder heruntersprin-

gen und sich dazusetzen. Das ganze wird dreimal wiederholt

(Selunding, Sanggar agung, Bale agung). Nach dem dritten
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Mai werden die Matten etwas verlegt. Die 2 kabajan’s von
einer Seite, die 2 kabau’s von der anderen, treten in lang-

samem Tanzschritt aufeinander zu, und setzen sich zu zweit

gegeniiber. Einige Frauen, darunter auch die baZian, bringen

Opfer, Weihrauch und jedem eine leere Kokosschale auf

Pisangblatt, alles zusammen presentiert auf vier hohen Op-
ferkorben, und entfernen sich. Die vier Sitzenden nehmen
die leeren Kokosschalen in die Hand. Der Selunding spielt

noch dieselbe Melodic. Hinter dem Sanggar agung kommen
in ruhig wurdigem Tanzschritt zwei Manner hervor, die zwei

singgukan’s, ein jeder einen gajong tragend (ein Bambus-
kocher mit nagaverziertem Griff), gefullt mit schaumendem
Palmwein. Langsam treten sie tanzend naher, einer griin

gekleidet, der andere schwarz, mit extatisch aufgerissenen

Augen, dann passieren sie einander mit stolzwuchtiger Ge-
barde, wechseln die Seiten, setzen sich zu beiden Seiten der 4

Sitzenden, schenken den tuak ein in zwei der Kokosschalen,

entfernen sich im Tanzschritt und kommen sofort wieder

hervor mit neugefiillten gajong’s. Tanzend an den vieren

wiederangelangt, wechseln sie wieder die Seiten, setzen sich

und schenken die zwei anderen Kokosschalen voll. Dann
fangt der griine singgukan an singend zu deklamieren

:

surak aju .... (uuk, antworten die 4 Sitzenden im Chor)
baas barak baas putih (uuk

surak aju ngalih djangling ka pasahlingkat

surak aju (uiik

sane daak dadi sugih . (uuk

surak aju sugih maling lipat lipet . (uiik

surak aju (uiik

ngalih kaju ka Sikawana (uuk

sugih rahaju pada wana (uuk

surak aju (uuk

Darauf hin trinken die vier Sitzenden die Schalen leer

und die singgukan’s entfernen sich. Die 4 stehen auch auf,

weichen voneinander, auch wieder tanzend; dann giebt

man den zwei Kabajansje einen griinen Zweig in die Hand.

(Der Selunding wechselt die Melodic, spielt ein schnel-

leres Tempo). Mit langsamen Bewegungen und schwin-
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genden Armen treten sie aufeinander zu, kurz vor dem
Zusammentreffen drehen sie um und beginnen wieder von
Neueni ; dies wild dreimal wiederholt. Beim dritten Anprall
springen die Trunas, die ringsum sitzen, mit lautem Auf-
schrei und erhobenen Armen auf und drangen alle die

Treppen herauf zum Tempel. Alles sturzt hinterher.

Der Selunding wird auch mitgenommen und im Vorhof
auf einer kleinen Bambus-bale neben dem babataran auf-

gestellt. Im Tempel vor der Meru ein kurzes Gebet der

saingnemblas, dann sturzt alles wieder auf den Vorhof, wo
der Selunding wieder zu spielen begonnen hat. Matten sind

auf den Boden bereit gelegt und die ganze Ceremonie der

saingnemblas wird hier nochmals wiederholt. Gebet vor
dem Selunding in zwei Reihen zu acht, das Wechseln der

Seiten, Gebet langs der Tempelmauer vor 16 Haufchen
Reis (dies an Stelle der bale agung-Pa.ssa.ge von vorhin).

Gebet vor der Meru (an Stelle des sanggar agungs). Auch
dies wird alles wieder dreimal wiederholt. Die 2 kabajan’s

und 2 kabau’s setzen sich wieder einander gegeniiber auf

die Matten, die 2 singgukan’s tanzen ihren Tuaktanz (ngigel

gajong), die Becher werden wieder gefiillt, genau dasselbe

Lied wird vom griinen singgukan gesungen, dann stehen

alle auf und gehen in den Tempel, wo den zwei kabajan’s,

dem einen „batara Keker”, dem anderen „batara Kijuh” in

ihre heiligen Rains gebunden werden. (Herr Jacobs, der

kurz vor der mat]angkarma -Ceremonie angekommen war
und mit Staunen und grosster Begeisterung alles miterlebte,

sagte mir, diese heiligen, schwarzweiss kariert und gestreif-

ten Rains hiessen patola; mir wurde spater von einem
der kabajan’s noch der Name sudamala genannt). Auch
die zwei clewajumas und das sekar tadji werden genom-
men, und, iiberdeckt mit hohen Pajongs, treten nun alle

feierlich vor die Meru. Ein zweistimmiger Chorgesang be-

ginnt, zweistiramig dadurch, dass zwei gending’s zugleich

ertonen, eins fiir batara Reker, das andere fiir batara Riyuh,

ein Gesang der sich sehr ungewohnt und ganz besonders

„kirchlich” anhbrte. Plotzlich wird alles abgebrochen und
alle stiirzen wieder ganz erregt auf den Vorhof. Die ba-
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tara’s mit den Goldgesichtern und das Rad werden unter

Pajongs auf dem babataran von einigen Trunas hoch-

gehalten.

Der Selunding wechselt wieder das Tempo. Die zwei

kabajan’s, ein jeder einen Hahn im Tuch, fangen ihren Kampf
an; genau wie vorhin mit den griinen Zweigen treten sie,

langsam tanzend, mit weitaufgerissenen Augen einander

naher, prallen aneinander, drehen sichum, weichen zuriick.

Jeder hat zwei Heifer bei sich, von denen je einer einen

hohen Pajong tragt. Der Kampf wird aufgeregter, schneller

im Tempo, bis endlich beim dritten Anprall die herumsit-

zenden Trunas wieder mit lantern Aufschrei (njurak) auf-

springen, die zwei alten Manner ergreifen, sie hoch aufheben

und sie mit herauf auf das babataran tragen, wo die an-

deren dewa’s schon stehen. Die beiden kabajan’s beriihren

nicht den Boden, sie werden die ganze Zeit hoch getragen.

Sie scheinen halb im Trance zu sein mit krampfhaft steifem

Korper und starrem drohendem Bbck irgendwohin in die

Feme. Ein lauter vielstimmiger Gesang setzt ein. Alle scheinen

wie in Extase. Der panjarikan kommt mit einem Heifer,

der ein grosses Wassergefass (sangku) tragt, und bespritzt

mit einem busung wedel (lis) erst die dewa’s, die saingnem-

blas und den Selunding, und dann die ganze Zuschauer-

menge, die ehrfurchtig niederhockt und sich nun um den
panjarikan drangt. Alle strecken ihre Arme ihm entgegen,

mit nach oben gewendeten Handflachen, um das heilige

Wasser zu empfangen, schliirfen es gierig ein, strecken wie-

der die Arme aus und mit dem aufs neue empfangenen
Wasser benetzen sie Gesicht und Haupt. Ein jeder will

noch mehr und mehr, bis kein Tropfen Wasser mehr
iibrig ist. Auch die Reishaufchen werden nun unter das

Volk verteilt. Dann stehen alle auf und die kabajan’s und
die dewa’s werden in den Tempel getragen. Alle batara’s

werden unter Gesang in Traghauser gesetzt und es bil-

det sich eine lange Procession, die erst dreimal um den
panaleman-Tempel geht und dann die Treppen hinunter,

am Dorf entlang zum Strand, wo ein kurzes Reinigungs-

gebet gehalten wird, in die Richtung zum See gewendet.
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zum Batur und zum, in roter Glut flammenden, Sonnenun-
tergang.

Dann kehrtalles wieder,mitjubelnd drohnendenGamelans,
all den hoch in den Abendhimmel ragenden Fahnen, Lanzen,
Speeren, zuriick in den bale agung-Hof, wo all die Trag-
hauschen mit den darinstehenden demo’s in der bale semangen
(pesamuan) der Reihe nach untergebracht werden. Rings

um die bale hin sind unterdessen zahlreiche hohe padjegan-

Opfer aufgestellt worden, voll bunter iippiger Pracht. Die

ganze Nacht hindurch spielen Gamelans in den beiden

bale agung’s.

Dienstag 18 October 1932.

Mit grosster Enttauschung bore ich, dass vorige Nacht
eine Auffuhrung von sangjang deling stattgefunden hat

Wahrend der ganzen 6 Jahre, die ich nun in Bali lebe, war es

mir nicht moglich irgendwo diese, wie ich schon dachte, „aus-

gestorbene” Art des Trancetanzes noch lebend zu finden

!

Vor einigen Monaten kaufte ich fiirs Museum zwei kleine,

primitive, weiss angestrichene Holzpuppen, deren Bestim-

mung mir ganz unbekannt war und die nach langen

Untersuchungen, als zu einer sangjang dangluk- oder deling-

Auffiihrung gehorend identificiert werden konnten, einer

Art Trancetanz die in nalten” Zeiten ofters stattgefunden

haben soli und bei der zwei Puppen an einem Strick hangend
eine Rolle spielten. Es ist doch zu dumm, dass ich so etwas

einfach verschlafen hatte. Die Trunjanesen behaupteten

noch lange beratschlagt zu haben, ob sie mich wecken sollten,

jedoch beschlossen zu haben es doch lieber nicht zu tun,

weii sie es „nicht wagten!” Wie argerlich
! Jedenfalls weiss

ich jetzt, dass songjonp dc/ing noch existiert und zwar, wie

es scheint, nur in zwei Dorfern, in Temukus, nicht weit

von Panelokan und in Kaju kapas bei Kintamani.

Schon friih am Morgen wurden in der bale agung tengen

(tilem) und maospait grosse Reishaufen niedergelegt und
viele kleinere mit Zuspeisen und auf jeden Reishaufen ein

Blatt mit nicht mehr sehr frischem Karbaufleisch. Das war
das Essen fiir etwa 145 Dfealeute, jedoch, wie man mir
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sagte, nur fiir die, die Land besitzen. In der pura panaleman
gingen die Vorbereitungen fiir den barong berutuk vor sich.

19 Trunas waren auserkoren, um den barong berutuk auf-

zufiihren. Mit entblosstem Oberkorper, ohne Kopftuch, nur
einen diirftigen Lendenschurz zwischen die Seine gebunden
und vor allem, kreuz und quer iiber Brast und Riicken Bander
aus kupas geschlungen, setzen sie sich vor die Meru. Der
panjarikan komuit und besprenkelt sie mit Weihwasser ; dann
wird ein Weihrauchgefass herumgereicht undein jederweht
sich mit den Handen den Rauch ins Gesicht. Nach einem
langeren Gebet zur Meru hin, stehen alle aufund fangen an,

sich langsam zu kleiden. Zu einem Rock zusammengebundene
trockene Pisangblatter werden erst um die Hiiften gelegt, ein

zweiter etwas kiirzerer und kleinerer Rock um den Hals, so

dass vom Korper nur die weiss angeschmierten Seine und
der Kopf zu sehen sind. Dann macht einer nach dem an-

deren eine sembah vor der grossen Meru, verschwindet

darin, kommt mit einer Maske an wieder heraus (iiber diese

Masken schrieb ich friiher), nimmt zwei etwa 4—5 Meter
lange Peitschen, in jede Hand eine, und tritt zur Tempel-
pforte hinaus. Ganz toll, ganz unwarscheinlich, fantastisch

sehen die Leute aus. Eine grosse runde Blatterkugel auf
weissen Beinen, mit einer schreckeinjagenden, wiisten, glotz-

augigen Maske unter zerzaustem schwarzen Haar, mit den
zwei, rechts und links vom Kopf, hoch herauswachsenden
Peitschen, deren langes Strickende hinten auf dem Boden
nachschleift! Man hat den Eindruck von riesenhaften, ge-

fahrlich giftigen Insekten, mit langen Fiihlhornern, oder ir-

gendwelchen stacheligen Skorpionfischen, oder sonst einem
Seeungeheuer, wie man es sich im Traum kaura fantasti-

scher vorstellen kann. Nun laufen diese Ungetiime drohend
um den Tempel herum und schlagen mit den Peitschen

um sich. Man sagte mir, es seien die bala-bala’s (Soldaten,

Leibwache) der grossen Gottheit. Die ganze Zuschauermenge,

und es waren hunderte, tausende glaube ich, fliichtet, ver-

steckt sich hinter Mauern, steigt in die hochsten Baume,
denn wehedera, derin der Nahe ist, er wird erbarmungslos

gepeitscht! Da die hemfufc’sjedoch nur um die erste Tempel-
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mauer heramgehen diirfen, wagt man sich gerade so nah,

dass man nicht von den langen Peitschen erreicht wird.

Ein jeder sucht sich ein sicheres Platzchen und von all den
Hugeln, Mauern und Baumen hort man nun Schreie, Zurufe,

Lachen. Vergeblich versuchen die Ungeheuerjemandenmit
den langen Peitschen zu erreichen, doch man ist an seinem
Platze sicher und lacht sie aus, neckt sie, argert sie. Der
ganze Tempel selbst und der Vorhof sind jetzt natiirlich

auch unbetretbar, da auch dort die berutuk’s ihr Wesen
treiben. Zwei von den Masken, eine mannliche und eine

weibliche seheinen besonders heilig, besonders gefurchtet

zu sein, sie werden druwene genannt und sind die Radja’s

der Masken. Wenn sie naher kommen verstummt die Menge,
man fliistert sich ins Ohr: „da, da kommt druwene, wie
gross er ist ! Wie stark ! Schau, wie er bose ist ! Schau seinen

Gang an, wie stolz er einherschreitet !” Oder wenn die „Frau”

vorbeikommt: „Schau wie schon sie ist, wie weiss ihr

Gesicht ! Neck sie nicht, sei vorsichtig, sie wird sich rachen

!

Schau doch, sie geht ja nicht, sie scheint zu fliegen !
!” Diese

druwene luh, die bemtufe-Prinzessin, hat zwei lange, mit

Blumen verzierte Halme wie eine urdja-Tanzerin, in ihrem
struppigen, zerzausten Haar, und grosse Ohrringe, und
schwebt, gleitet mit kleinen Trippelschrittchen herum, der

Radja selbst aber hat einen besonders demonstrativ frechen

Gang! Bei jedem Schritt erschiitteit sein Blatterrock, dessen

ruckhaftes Rascheln eine besondere „Kuhnheit und Macht”
vortauscht. Die trockenen Blatter des druwene seheinen als

heilkraftig oder gliickbringend zu gelten, darum ist ein je-

der darauf erpicht, sich einiger im Vorbeigehen zu bemach-
tigen, sie ihm einfach aus dem Leibe zu reissen. Nur wenigen
gelingt es, da er meistens im Augenblick, wo sich jemand
von hinten an ihn heranpirscht, von einem anderen berutuk

gesehen und natiirlich weggepeitscht wird. Manche altere

Frau, die sich mit ihrem Kinde irgendwo hinter einer Mauer
versteckt hielt, kriecht, sobald sie den Radja ankommen
sieht, plotzlich hervor, fallt vor ihm auf die Knie und bittet

ihn untertanigst : „Fiirst, hab Mitleid mit meinem Kind und
erlaube ihm ein Blattchen von Deinem Kleid zu pfliicken,



244 DAS GROSS! FEST IN TRUNJAN

ich verspreche der grossen Gottheit viele Opfer zu bringen !”

Manchmal ist der Radja dann recht gnadig gestimmt und
winkt dem Kinde naher zu kommen. In Todesangst, mit

Tranen in den Augen kommt das Kind zogernd naher, wird
jedoch von der Mutter und alien Herumstehenden beschwich-

tigt. Das Ungeheuer dreht dem Kind den Riicken zu, hockt

nieder. Mit schneller Bewegung reisst das Kind eine Hand-
voll Blatter heraus und flieht was es kann, denn der Radja

hat schon seine Peitschen drohend hochgeschwungen und
holt damit aus in die Richtung des fliehenden Kindes und
der Mutter, die ihr Kind schnell an sich reisst und weiter

flieht, um sich wieder schnell in Sicherheit zu bringen.

Diese Mischung von bitterem Ernst und possenhafter Gro-
teske ist etwas ganz merkwiirdiges, etwas, was ich in Bali

in so starken Masse noch nie gesehen hatte. Ich muss
gestehen, dass ich selber den Eindruck bekam, es wirklich

nicht mit maskierten, verkleideten Menschen zu tun zu

haben, sondern mit irgendwelchem wirklich existierenden

gefahrlichen, gefiirchteten, doch irgendwie sehr liebenswer-

tem „Ungeziefer”. Ahnlich wie einem im Traum die fan-

tastischsten Gebilde und unwahrscheinlichsten Situationen

zu einer unbestreitbaren Realitat werden konnen.

Trunas, die nicht berutuk’s sind, gehen herum, sind eini-

germassen „unantastbar”, werden nicht so sehr gepeitscht,

und tragen aus Bambus gemachte Facher mit sich, um
berutuk’s, die vor Hitze und Miidigkeit nicht mehr weiter

konnen und sich irgendwo fiir einen Augenblick nieder-

setzen, Kiihle zu zu facheln. Auch die saingnemblas werden
nicht sehr angegriffen, nur manchmal wohl mehr aus Spass

Oder Zufall, wobei das Publikum grosste Freude aussert.

Mit der Zeit, kennt ein jeder die verschiedenen Masken
von eiriander und vor allem die Lange jeder einzelnen

Peitsche, so dass, wenn jemand einen berutuk von weitem

schon ankommen sieht und er weiss, dass seine Peitsche

nicht sehr lang ist, er sich naher wagt und den berutuk

damit ganz besonders argert. Manchmal bleibt das Strickende

der Peitsche irgendwo hangen, verfangt sich in Zweigen,

zur grossten Schadenfreude des Publikums natiirlich, Oder
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reisst sogar ab, dann ist des Gejohls und Gejubels der Menge
kein Ende! Zwischendurch gehen manche von den Unge-
heuern in den Tempel, um sich da auszuruhen, werden
j'edoch. daselbst erst von anderen Trunas gefesselt, indem
ihre Peitschen aneinandergeschniirt werden, sonst wiirden

sie da alles kurz und klein peitschen, denn die Meisten sind

natiirlich in einem halben Trancezustand und erkennen

iiberhaupt nichts mehr, was um sie herum ist.

Noch ein anderes merkwiirdiges Bild sieht man ofters.

Viele Frauen, meist aus entfemten Desa’s, kommen mit Op-
fern fur die grosse Gottheit im panaleman

;

da sie sich

jedoch selbst nicht durchs „Schlachtfeld” wagen, iibergeben

sie die Opfer, nach langen Verhandlungen, an die berutuk’s,

die so wohlwollend sind um die Opfer, so gut wie sie es

konnen, armvol!, nach dem Tempel zu tragen, dort nieder-

zulegen und die leeren Korbe und Opferschalen an die be-

treffenden Frauen wieder zuriick zu bringen, meist mit einem

tiichtigen Peitschenhiebe dazu. Kleinen Kindern gegeniiber

sind im Allgemeinen die berutuk’s viel sanfter gestimmt,

lassen sich manchmal sogar betasten und „ungestraft”

auslachen.

Die Ungeheuer hausten so den ganzen Tag lang herum
um den Tempel und so manche komische, groteske, und
oft auch riihrende Scene konnte man beobachten. Es ent-

standen so vielerlei eigentumliche Situationen, dass man
wirklich stundenlang unermudlich zusehen konnte. Irgend

ein Narr zum Beispiel, — man sagte mir, er ware nicht ganz

richtig im Kopf, ~ wurde einmal, da er frech quer fiber den

Vorhof lief, von einem der berufu/c’s recht sehmerzhaft fiber

die Waden gepeitscht. Er entbrannte in grosster Wut und
wollte den berutuk anfallen, zur grossten Entrfistung des

Publikums. Andere berutuk’s stfirzten auf ihn los und er

musste natfirlich fliehen. Jedoch den ganzen Tag lang

schlich 'er herum und wartete auf eine Gelegenheit, einen

Augenblick, wo er Rache fiben konnte. Immer wieder

versuchte er den betreffenden berutuk irgendwie anzu-

ranzeln. Endlich irgendwo in einer stillen Ecke horte man
schreckliches Gefluche, alle stfirzten in die Richtung; da
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lagen berutuk und Narr auf dem Boden und schlugen

sich und kugelten herum, und Hessen nicht voneinander
los, bis sie von einigen Trunas ausseinandergezerrt wurden,
und alle ubrigen berutuk's dem fliehenden Bosewicht mit
alien Peitschen nachsetzten : was hat sich das Publikum
dabei totgelacht! Am Nachmittag plotzlich gingen die Un-
geheuer die Treppen herunter zu den bale agung’s (bisher,

wie ich schon erwahnte, batten sie immer nur oben um
die pura panaleman herumgewutet), sodass alles, was sich

in und um die bale agung’s befand, schnell die Flucht

ergreifen musste. Alle Gamelans wurden herausgepeitscht

und die am sanggar agung opfernden Frauen und Pries-

ter, vorallem aber die Ess- und Trinkwaren verkaufenden
Frauen, die sich hier in Sicherheit fiihlend, hauslich nieder-

gelassen und einen ganzen kleinen Pasar fur sich geformt

batten. Hals uber Kopf mit Geschrei, Gelache, Geschimpfe
mussten sie fliehen und all ihre Korbe, Tische, Flaschen

und Tongefasse voll der herrlichsten Dinge dem Schiksal

uberlassen. Unter donnerndem Gejubel der tausendkopfi-

gen Zuschauermenge ging nun das Gepeitsche hier weiter.

Auf alien Mauern, Hiigeln, fcuZfcul-Tiirmen standen die

Menschen dichtgedrangt. So ging es noch lange Zeit weiter,

bis endlich dem einen berutuk nach dem anderen von den
Trunas die Peitschen abgenommen wurden und sie sich

alle in langer Reihe langst der bale agung maospait auf

den Boden niedersetzten und daselbst befachelt wurden.
Nur die zwei dmtuene Masken wuteten noch eine Zeitlang

allein herum, bis schliesslich auch ihnen die Peitschen ent-

rissen wurden und sie beide in die Mitte des Platzes ge-

fiihrt wurden. Die ganze Zuschauermenge atmete erleichtert

auf und kam sofort naher sitzen, denn nun soli der Lie-

bestanz der zwei druwene beginnen {metambak druwene).

Hiipfend und schwebend, Arme schiittelnd, mit den Blat-

terrocken laut raschelnd tanzen sie, wie zwei grosse zottige

Vogel. Sie hocken nieder, fliegen plotzlich auseinander, ma-
chen Spriinge, mit schiittelnden Blatterarmen erschrecken sie

sich gegenseitig. Der Radja ziemlich beherrscht und drohend,

die Prinzessin dagegen mit ihrem ausdruckslos erstarrten
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Gesrcht wedelt mit dem Rockchen, kokettiert, sich win-
dend, schiichtern entweichend! Er winkt ihr mit der Hand,
sie hiipft zogernd naher, im Augenblick wo er sie fassen

will, entgleitet sie zur Seite. Die Zuschauer amiisieren zich

kostlich, rufen zu, spornen an: „Nimm sie, pack sie, sie ist

schon! Jetzt, jetzt! Ach, wieder hat er es verpasst! Worauf
wartet er ? Sicher wird sie ihm entwischen ! Nimm sie

doch!” Wieder schweben sie, hiipfen, springen, rascheln

sich gegenseitig an, es sieht aus als wollte sie ihm entwi-

schen, er lasst sie nicht durch, versperrt den Weg, er kommt
naher und naher, sie weicht, er wird bose, springt zu, sie

schlagt ihn mit ihren zottigen Blatterfliigeln, und endlich,

entwischt sie, wirft ihren Blatterrock ab, er auch, und
beide rasen pudelnackt durch die Zuschauermenge ! All

die iibrigen berutuk’s springen mit lautem Geschrei auf,

werfen auch ihre Rocke ab. Und alle nackt, nur mit den

Riesen-Masken an, stiirzen sie mit Gebriill den beiden nach,

heraus durch die Pforte, am Dorf entlang, hinunter zum
Strand und mit einem grossen Satz springen allesamt in

den See

!

Das kam alles so unerwartet, dass es einem den Atem
raubte. Ich war ganz bedebbert! Die primitive Urwiichsig-

keit, die naturliche Entwickelung aller Geschehnisse, hielt

einen machtvoll im Bann! Der wunderliche Tanz erst, in

allmahliger Steigerung, mit all den crescendos und acceller-

andos der Bewegung, getragen durch die ganze Stimmung
der Zuschauermenge, und dann die Klimax, und dieses

plotzliche Finale sondergleichen ! ! Das eine Biid ist mir

unvergesslich ! Die Sonne war gerade untergegangen, der

Himmel flammte in rotorangener Glut, die stahlblaue, scharf

umrissene Silhuette des rauchenden Baturs spiegelte sich

still im durchgliihten, spiegelglatten See, der plotzlich wie

in Tausend goldenen Funken zischend erspriihte, als die

dunklen Silhuetten der schlanken Korper herein stiirzten.

Mitten auf der rotflimmernden, glutspriihenden Wasserflache,

wie von einem hollischen Schein umgeben, schwammen nun
die Riesenkopfe der glotzaugigen, grinsenden Damonen

!

Lautlos und unheimlich glitten sie hin und her, drohend
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in die Feme starrend, mit fletschenden Zahnen ! Ich glaube

nicht, dass ich je in meinem Leben etwas so „Unwirkliches”

erlebt babe. Es wurde dann sehr schnell dunkel. Auf den
Blatterrock der Prinzessin, der auf dem Strand vonjeman-
dem ausgebreitet wurde, legte man eine Matte und einen

kain gringsing. Der panjarikan setzte sich davor, mit dem
Gesichtzum See und zum Batur gewendet, und fing an zu

opfem. Die Damonen krochen einer nach dem anderen aus

dem Wasser, nahmen ihre Masken ab und legten sie vor den
panjarikan. Sie kleideten sich langsam und lautlos an und
setzten sich dann im Kreise um den Priester. In zwei Reihen

wurden die Masken auf das Tuch, eine neben die andere

gelegt, nur die zwei druwene auf erhbhten Platz, auf Opfer-

korbe. Lange opferte und betete der Priester. Dann brannte er

eine kleine Fackel an und hielt sie hoch erhoben vor sich.

Ringsum war Totenstille, nur das Gemurmel des betenden

Priesters war zu horen. Ernste, miide Gesichter der Trunas,

die im Kreise herumsassen, schimmerten geisterhaft im
flackernden Licht der Fackel, bis das Licht erlosch und
alles wieder in das matte Abendlicht zuriick versank. Die

Masken wurden noch mit heiligem Wasser bespritzt, dann
nahmen die Trunas die Korbe, in die die Masken zuletzt

gelegt wurden, auf ihre Haupter und trugen sie in stiller,

schlichter Procession zuriick zum Tempel. Und so klangen

all die merkwurdigen Ereignisse dieses Tages, nachdem
sie im Sprung in den Feuersee ihren Hohepunkt gefunden

hatten, in dieser schlichten coda, wie in ruhigen, friedlichen

Klangen aus.



AANTEEKENINGEN.

Troenjan is in velerlei opzicht een merkwaardig dorp.

Over de mrichting van het dorpsbestuur zal iets verteld worden
ofider aanteekening 5. De taal wijkt eenigszins af van het Znid-

balisch der vlaktestreek, bevat echter niet zoo talrijke andere

woorden als bv. het dialect van Boegboeg, laat staan dat zij,

zooals de taal van Sembiran, onverstaanbaar is voor den gewonen
Balier. In een in voorbereiding zijnde uitgave van de oorkonden

in het Oud Balisch geschreven, hoop ik op taal en dialecten van

Bali nader in te gaan. Het ritueel der huiselijke feesten is ook op

verschiilende punten afwijkend van het gewone Balische, zoo bv.

het tandenvijien, waarbij een belangrijk gedeelte der ceremonien

zich afspeelt in het gedeelte van den grooten dorpsteinpel (p.

panaleman), dat de 3 groote bale's bevat, benevens de sanggar

agoeng, en wel door een uitvoerigen eeredienst (mabakti en nga-

toerang kidoeng), vodr de sanggar agoeng onder leiding van pa-

mangkoe's, en door een gemeenschappelijken maaitijd, waarbij de

mannen in den bale agoeng ngiwa kiwa en de vrouwen en kin-

deren op het open grasveld eten ;
hierbij valt dus in tegenstelling

met het gewone Balische ceremonieel een groote mate van ge-

meenschappelijk dorpsgewijze vieren op, wat ongetwijfeld een

onder stadium is. Ook de doodencultus is zeer onderwetsch,

nl. geen verbranding, doch wegwerpen der iijken, waarbij voor

bijzonderheden verwezen mag worden naar Crucq, Bijdrage tot

de kennis van het Balisch doodenritueel, p. 104 105 en het (nog

niet verschenen) O. V. 1932.

Van oudsher heeft Troenjan zijn eigen adat en gebrniken weten

te handhaven tegenover de vorstelijke aanspraken. Het gevolg

hiervan is geweest, dat de Balische vorsten in een reeks staats-

stukken deze rechten hebben vastgelegd. Zoo hebben wij nn een

aantal vorstelijke edicten, W'aarbij rechten en verplichtingen,

doch vooral vrijstellingen en privilegien van de desa Troenjan

worden erkend. De ondste dateeren nit 911 (twee verschiilende

stukken), dan een hernieuwd edict uit 1049 en een de grenzen

bepalend vorstenbesluit, eveneens uit 1049.

2) H e t g r o o t e s t e e n e n b e e 1 d van Dewa Ratoe Cede

Pantjer ing Djagat maakt eer den indruk een megalithisch dan
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een Hindoe-Balisch stuk te zijn. Zooals bekend, zijn over heel

Bali vele figuren gevonden van de z.g. primitieve stijl, vallend

buiten de gebruikelijke klassiek-Hindoesche en Hindoe-Balische

stijitypen. Gerust mogen wij deze beelden „megalithisch” noemen,

mils wij hierbij bedenken, dat na de komst der Hindoe-beschaving

nog op tal van plaatsen zulke megalithische beelden werden

vervaardigdj dus aannemende, dat bij of door die komst die prae-

Hindoeistische kunst niet opeens ophield te bestaan.

Naast wat nog in den tekst (zie p. 231) opgemerkt wordt over dit

groote beeld, brengen wij hier een passage in herinnering uit

een der genoemde oorkonden, waarin over de jaarlijksche was-

sching en versiering van een godenbeeld wordt gesproken. De
passage (E.B, VII, plaat Ilb, 1399, p. 24 - 25) in het Oudbalisch is

in alle details nog niet verklaard en bevat linguistisch zeer merk-

waardige werkwoordsvormen, doch komt in hoofdzaak hierop

neer : In de maand Bhadrawada moeten de dorpelingen van Air

rawang (de huidige desa Abang, waar nog fraaie spiiierstnkken in

den tempel bewaard worden ; de bron ligt hooger op in het gebergte

en levert thans geen water meer in de richting van Abang) het

beeld van Bhatara Datonta, onzen Heer, onzen God (van den stam

“toe met praefix da- en possessief suffix -nta — ons) met gele zalf

insmeren op het koningsfeest ;
zij nemen daartoe water uit het meer,

wasschen het beeld, zalven het geel
;
daarna wordt het versierd

met geincrustreerde vingerringen en geincrustreerde oorhangers.

Aangezien hier sprake is van de lieden van Abang en boven-

dien water uit het meer gebruikt en het betrokken beeld met

vingerringen en oorhangers versierd wordt, is hier niet — zooals

ik aanvankelijk dacht (vgl O.V. 1932 p. )
— hetzelfde beeld en

dezeifde ceremonie bedoeld als door den heer Spif.s beschreven,

doch een parallel gebruik met een ander beeld. Wij merken nog

op, dat ook Nieuwenkamp dit beeld reeds gezien heeft en be-

schrijft in zijn Zwerftochten op Balt

Wat den naam Dewa Ratoe Gede Pantjer ing Djagat betreft:

Dewa wordt op Bali vaak naast Batara gebezigd. Ratoe gede „de

groote heer” is echt Indonesisch, en ratoe is op Bali een gewoon

woord voor godheid (vgL het zoo juist opgemerkte over Datonta).

De term Pantjer ing Djagat beteekent „penwortel der

aarde” en komt herhaaldelijk voor als naam van een godheid,
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die als het centrum, der wereld wordt beschoowd, Naast dezen

term viodt men verder dikwijis de uitdrukking poeser mg djagat

„navel der aarde”. Zulk een goddelijk wereldcentrum lieeft vaak

een eigen tempel, zooals 'bv. Pedjeng (vgl. Mededeelingen Kirtya

all. 1 p. 27-28).

:

s) Poera Kentel goemi. Deze naam beteekent „aankloiitering

van de aarde’^ waarbij' weer gedacht is aan een spil of kariistok,

waarom been de aarde zich aanklonterend gevormd heeft. Ook in

aiidere desa’s komt een tempel Kentel goemi voor, bv. in Ban-

djarangkaii. Deze tempel geldt dan ook als een algemeen, niet

ais een dorpsheiligdom ; dat ook deze tempel van Troenjan voor

een veel grooter gebied geldt, bleek niet; wel kwamen lieden

van Paleg en Abang op het feest, dock dit zijn buurdorpen.

De naam Sekar tadji (bloem van de vechthanenspoor)

doet vreemd aan voor het bedoelde voorwerp. Algemeen bekend

is het als een der vele namen voor de vrouwenfiguur uit de Pandji-

romans (naast Tjandrakirana, e.a.). Voorts beteekent het op Bali

de zijkanten van de hoofdtooi van tooneelspelers ; ten slotte is

het de verblijfplaats van de lejak’s op het eiland Penida, die

jaarlijks de kuststreken van Gianjar onveilig maken, waartegen

dan soms het ngvMag (plechtige ommegang der desa-lieden met
rhythmisch geklop van hout op hout, dagen lang, telkens van

’s middags tot diep in den nacht ; de menschen slechts gekleed in

schorten van gras en stengels, het hoofd versierdmet grasbanden,

armen en beenen wit, zwart of rood gemaakt, of met strepen in

twee of drie kleuren) gehouden wordt, dat deze lejaks verjaagt.

Geen van deze toepassingen van den naam sekar tadji echter

opheldering ter zake- Naast dezen specialen naam draagt het

voorwerp ook den n^am pekekek, dat echter in het algemeen

amulet beteekent

5) De inrichting van het dorpsbestuur is zeer typisch in

Troenjan. Bijzonderheden erover zijn vastgelegd in de rapporten

van den heer Jacobs, Controleur van Kloengkoeng. Het is te

hopen, dat dit adatrechtelijk waardevol materiaal niet begraven

zal blijven in de archieven van het Residentiekantoor te Singa-

radja. Wellicht zal Dr. Korn bij een nieuwe uitgave van zijn

Adatrecht van Bali ook de journalen van verschiilende con-

troleurs, die een levendige belangstelling voor adat en gods-

T.B.G. 73-2 9
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dienst hebben, opnieuw kunnen gebruiken, zooals Mj thans reeds

deed.

De tweede druk van Korn’s werk verschaft vele gegevens over

typische, oude vormen van desa-bestuur, zooals van Les, Timbrah,

Boengajas Selat, Sibetan e.a. (p. 185 — 197) en over dorpsbonden.

De desa’s Troenjan, Abang, Boewahan, Kedisan en Songan ^),

alle gelegen rondom het Batoermeer, heeten lintang danoe, de

sterren van het Meer, dat zelf als de maan wordt beschouwd. De
in grooter getale aanwezige oorkonden van Troenjan, Abang,

Boewahan en Songan toonen aan, dat er allerhand verhondingen

bestonden zoowel tusschen deze dorpen onderling als ook tusschen

deze dorpen en de ondergeschikte (in verband van dorpsbond) of

dochterdorpen. Wij beschikken thans reeds over vele oorkonden

betreffende de dorpen rond het Batoermeer.

®) P a s e k heeft thans op Bali velerlei beteekenis. Het hangt

samen met pasoek „binnen zijn, behooren binnen de kring van”,

zooals in de staande uitdrukking der edicten sapasuk thani alles

wat binnen den rechtskring van het dorp behoort.

Thans komt het voor als de titel van een 'ambtenaar van

het dorp; soms, zooals in Tetadjoen, heet het dorpshoofd pasek

en is deze tevens wat elders de pamangkoe is, dus „geestelijk en

wereldlijk” dorpshoofd.

Daarnaast kennen wij Pasek als den naam van een zeer uitge-

breid geslacht op Bali, wellicht teruggaande op een ambachtsgroep,

waarbij het ambacht erfelijk was. Elders worden bij de groepeering

van de vierde kaste verschillende ambachtsgroepen onder het

woord pasek vereenigd, zoodat men bij deze ppvatting bijna pasek

zou kunnen vertalen met „ambachtsman”. Het geslacht der Pasek

wordt verdeeld in twee groote groepen, nl. Pasek Gelgel en Pasek

Bendesa (zie Korn, o.c. p. 152) die nog nader gesplitst worden in

ondergroepen.

Het geslacht Pasek Gelgy is thans verspreid over heel Bali (Zuid

en Noord), doch de leden ervan, ook de verstwonenden, trekken

nog op iederen verjaardag (odalan) van hun heiligdom naar hun

gemeenschappelijke poera, de bekende poera Dasar te Gelgel (bij

‘) De oude naam is Taro ireng; de p. poeseh van het oude Songan

ligt nog steeds bij den berg (Boekit) Kajoe selem.
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Kloengkoeng). '
Beze poera is thans ook vereeringsplaats van an-

dere Bailers dan de Pasek’s, zoodat er ook een steenen, zetel voor

de Drieeenheid (trii;akti, tiga sakti) opgericht is, vvaarvoor de In-

wangsa,: inclmief de brahmanen, thans hon vereering brengen.

(Een lid nit een hoogere kaste brengt geen vereering in een tempel,

bestemd voor den eeredienst van een lid of een groep van een

lagere kaste, waarnit vreer duideiijk het element t?ooruader-ver-

eering in geslachts- of familieverband in den Balischen godsdieost

spreekt).

Voorts is Pasek evenals Gelgel eigennaam van talrijke Baiiers,

die niet (of niet meer) behooren tot het geslacht der Pasek’s (of het

ondergeslacht der Pasek-Gelgel), terwijl omgekeerd zeer veleleden

van dit ondergeslacht niet een der namen Pasek of GMgel dragen.

7) De bevolking van het hnidige Abang zou bestaan uit: Tje-

lagi, Tangkas, Pande, Goenaksa, Pasek, Bendesa, Taro ireng, Watoe

dingding.

Deze opsomming is zeer merkwaardig. Wij herkennen er nit:

Pande == smid, Pasek (zie aant. 6), Bendesa een desafnnctionnaris

(zie eveneens aant. 6), en Tangkas (een ondergroep der Pasek, zie

Korn o.c. p. 152), dus vier groepsnamen. Voorts de plaatsnamen

Tjelagi (in een oorkonde uit het Kloengkoengsche komt Tjelagi als

plaatsnaam voor, in een tweede stuk over hetzelfde gebied hande-

lend, heet deze desa Tjemelagi. Of dezelfde plaats bedoeld is, is

twijfelachtig)
;
Goenaksa (de naamvan onderscheidene desa’s, echter

niet in de nabijheid van Troenjan) ; Taro ireng (de oude naam van de

desa Songan. Deze desa is verhnisd wegens v^atergebrek, doch op de

oude plaats staat nog steeds de poera poeseh (oorsprongstempel)

vlak bij Boekit Kajoe Selem *) een synoniem van Taro ireng *)

(mededeelingvan den heer Jacobs); en Watoe dingding (komt voor

als een plaatsnaam in debergen van BoelMeng ; echter deelde de

heer Jacobs mij mede, dat de lieden van Abang hem verteld had-

den, dat bier bedoeld is Watoe dingding (oostelijk, dichtbij Tianjar),

waar thans nog een poera van dien naam over is. Deze menschen

zijn ten gevolge van een oorlog met Karang Asem gevlucht).

Ook hier hebben we dus (juist als bij Pasek GMgM) groeps-

(c.q. ambachts-) namen naast desa-namen. Dat ambachtslieden

‘) Beide beteekeoen ; Zwart hout (boom).



254 DAS GROSSE FEST IN TRUNJAN

oudtijds ook locaal samenwoonden, dus in gilde-desa’s, blijkt uit

verschiliende Oudjavaansche oorkonden ;
sporen van dit voormalig

samenwonen zijn nog steeds op Bali te bespenren fav. de ijzer-

smeden van Bang, Toesan en Taman bali, de gond- en zilversmeden

van Bratan (Noord Bali) en Kamasan (Kloengkoeng).

De beer Jacobs deelde mij nog mede, dat de lieden van Abang

hem vertelden, dat zij verdeeld zijn in drie bandjars, genoemd

naar de desa’s van herkomst, nl. Abang (in Karangasem), Watoe

dingding en Taro ireng = Songan.

Barong broetoek. Deze term komt in Van der Tuuk niet

voor. Beroetoe beteekent „aanvallen”, iemand in een hoek dringen,

hem den uitweg versperren. Het wordt in deze beteekenis gebrnikt

van de gewone barong, die rnenschen in een hoek dringt.

9) Merkwaardig zijn de namen bale agoeng ngiwa kiwa
en b.a. ngiwa t e n g e n, Dus links-links en links-rechts. De bale

agoeng kiwa heet ook petamon, de bale agoeng tengen beet ook

tilem. Petamon {^patamoean) beteekent een plaats voor gasten

(tamoe, naast tamjoe). Tilem beteekent in het Balineesch „meuwe
maan”. Eerder zouden wij hier willen denken aan de Javaansche

beteekenis „slapen% zoodat wij dan een bale agoeng aangeduid

zien als gast-huis, een als slaapplaats. Thans worden deze bale's

echter niet gebrnikt voor doeleinden, overeenkomende met deze

namen.

Ratoe Wajan basang bedel is een typeerend voor-

beeld van een inheemschen godennaam. In dit geval heeft de god-

heid een apart tempeltje. Ook elders vindt men aparte tempeltjes

(meestal kleine met slechts enkele altaren of godenhuisjes) dan

wel een altaar of kapel op een tempelerf, gewijd aan ziilke in-

heemsche figuren. De naam is eenige verdere bespreking waard.

Naar aanleiding van de godennamen Datonta en Ratoe gede

(Pantjer ing Djagat), werd reeds op het gebruik van ratoe en dame
voor Heer, God, gewezen. Wajan is de oudste, het gebriiikelijke

woord voor het oudste kind. Ratoe Wajan is de oudste, of oudere

Heer; zoo vinden wij elders ook wel Njoman (de jongere, niet

de jongste) en andere leeftijdsb enamingen voor inheemsche

godenfiguren gebraikt Wij hebben hier wellicht te doen met voor-

oudervereering, waarbij de stamvaders der desalieden, die ge-

slachtshoofden waren van de verschiliende families in de desa,
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I
I

I

als een. geziii, als gezametilijke breeders worden beschouwd.

I

Naast een clergelijke broeder-reeks vindt men elders een Iboe,

;

' geslaclitsmoeder.

Basang bedid beteekent hangbuik; over deze nierkwaardige

I benaniing wisteii de lieden van Troenjan geen inlichtingeii te

i geveii. Van elders is cleze figuur ons onbekend.

i lietafl eggen van krisen h o o f d d

o

e k ,bij het bin-™

iientreden van de meroe is een betuiging van eerbied. Kris en

1 hoofddoek wijzen op de menschelijke waardigheid en de positie

van den drager; tegenover de godheid vervait bet lioogere of

i

lagere van de aardsciie verhoudingem In Noordbali leggen de

;

menschen bij het bhakti in den desatempei (huistempel enz.) wel

den hoofddoek af, dock houden de kris aan. In Zuidbali wordt

de hoofddoek (vaak) niet afgenomen.
^ 2

) Er wordt gesproken van een poera Mao spa it. Ook een

hale agoeng, een gedong en een pamangkoe dragen dezelfde

benaming. Maospait of Madjapait is in de eerste piaats de naam
van het bekende Oostjavaansche rijk. Op Bali is het de naam
van een Godheid, Batara Maospait, waarbij men wel te denken

I

heeft aan den vergoddelijkten stamstichter van het rijk op Java,

j

die dan tevens de geestelijke essentie, de magische kracht ervan

symboliseert. De kapel van deze godheid is voorzien van een

hertegewei, Soms wordt deze godheid ook Taya genoemd. Taya

is een duistere figuur. In Boeddhistische geschriften is Taya soms

Boeddha, soms het Niet (Boeddha in het Nirwana ingegaan).

1
In Qiwa’itisclie geschriiten wordt van Taya als maniijk tegenover

AJoe als vrouwelijk principe gesproken, Waarop de identificatie

Taya—Maospait berust, ontgaat mij. Van belang is wel op te merken,

^ dat de pande west (ijzersmeden) in hun lijketoren soms een her-

tegewei hebben. In hun kroniek— en ook in sommige tempels

komt dit tot uitdrukking — wordt onderscheid gemaakt tusschen

Madjapait, Maospait en Maspait als drie afzonderlijke figoren.

Voor de processie worden de woorden pagaman en ma-

tjangkarma gebruikt P a g am a n, een Indonesische afleiding van

het Sanskrit woord dgama, beteekent godsdienstig gebruik, cere-

monie, ritiieel (op Bali wordt gama gebruikt voor godsdienst,

vgL Sanskrit en Oudjavaansch dgama, letterlijk == traclitie ; en MaL
igama= godsdienst).
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matjangkarma is een omzetting van ma-tjangkrama^ Skt.

cankrama ==: wandeling, processie.

Op Bali is de verwisseling van krama (gang, gang van zaken,

voorgeschreven ceremonie, ritueele handeling) en karma (daad,

godsdienstige daad, ceremonie) zeer algemeen.

Het lied is zeer onduidelijk, zooals veelal met zulke ritueele

gezangen het geval is. Een bevredigende vertaling kan dan ook niet

gegeven worden; een poging er toe volgt hier:

soerak ajoe — gunstig gezang, vreugdekreet

baas barak baas poetih •— ropde en vyitte rijstkorrels

soerak ajoe — vreugdekreet

ngalih djangling ka pasah lingkat — men gaat djangling

zoeken te Pasah lingkat

sane daak dadi soegih — de verarmden (berooiden) worden rijk

soegih maling lipat Kpet — de rijken worden op hun beurt

weer bestolen(?)

ngalih kajoe ka Sikawana — men gaat hout zoeken te Soe-

kawana^)

soegih rahajoe pada wana — de rijken en welvarenden. . . .3)

*5) De naam van deze kleedingstukken wordt opgegeven als

pa to la en soe damal a* Pafola is het Skrt. patala: bedekking,

dekkleed, sluier, scherm, dus een algemeen woord voor kleeding.

Soedamala (Skrt. (^uddhamala) is „geremigd van smetten, ge-

zuiverd van een vloek”, en ziet dus op de ritueele (magische) rein-

heid van het gewaad, inclusief den het gewaad dragende.

De uitdmkking matarabak droewene voor den (eind)

dans kan verband houden met de beteekenis „afweren, tegen-

houden”, die tambak ook heeft. Het zou dan beteekenen „be“

lemmeren van den vorst (uit den dans)”.

R. GORIS.

liaogt djangling samen met djangloer = spiiiazie ?

2) Een dorp in de bunrt van Troenjan.

2) wana = 1° bosch, en 2^^ een bepaalde bloem.





Is Inigo Ortiz de Retes in 1545 op
Nieuw-Guinee aan de monding der

Mamberamo geland?
door

C. C. F. M. le ROUX.

Onder de vroegste ontdekkingsreizen, welke in de eerste

helft der 16e eeuw door de Portugeezen en Spanjaarden

naar Nieuw-Guinee zijn ondernomen, of beter gezegd, waar-

heen zij bijna steeds gedwongen door winden en stroomen
werden gevoerd, neemt de tocht van den Spanjaard Inigo

Ortiz de Retes ongetwijfeld de belangrijkste plaats in. Deze
zeevaarder heeft in bet jaar 1545 met bet scbip „San Juan”

de Noordkust van Nieuw-Guinee en de daarvoor gelegen

kleinere eilanden bevaren tusschen den 135sten en 146sten

lengtegraad ten Oosten van Greenwich, in welk kustge-

deelte de delta valt van Nieuw-Guinee’s grootste rivier, de

Mamberamo.
Ortiz de Retes beeft zicb op dien tocbt niet alleen steeds

dicbt onder de kust bevonden, doch hij is daarop ook ge-

land. Aan bem dankt bet groote eiland den naam „Nieuw-
Guinee”, terwijl de eerste eenigszins uitvoerige gegevens

omtrent bet eiland van hem afkorastig zijn. Het is daarom,
dat men hem in de geschiedenis heeft toegekend, zooals

Dr. E. T. Hamy zegt '), „la reputation de veritable decouvreur

de la Nouvelle-Guinee”. Zulks echter ten onrechte, want
het is zoo goed als zeker, dat aan Ortiz de Retes de eer

der eerste ontdekking van Nieuw-Guinee’s Noordkust niet

Commentaires sur quelques cartes anciennes de la Nouvelle-Guinee

pour servir d Vhistoire de la decouverte de ce pays par les navigateurs

espagnols {1528-1606). Bulletin de la Societe de Geographic. (6) XIV. Paris
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toekomt. Er zijn enkele gegevens, welke er op wijzen, dat

de Spanjaard Alvaro de Saavedra reeds in 1529 langs die

kust voer. Tiele en Wichmann nemen ze als overtuigende

bewijzen aan Hamy trekt de juistheid dier gegevens sterk

in twijfel®).

Ten aanzien van Ortiz de Retes’ tocht is er echter een

zeer bijzonder punt, waarop ik de aandacht zou willen

vestigen. Hamy neemt aan, dat de Rio de San Augustin,

alwaar de ontdekker aan land is gegaan, de Mamberamo-
rivier moet zijn geweest. Wichmann verwerpt echter die

veronderstelling.

Voor hen, die belangstellen in de ontdekkingsgeschie-

denis van Nieuw-Guinee, in het bijzonder van de groote

Mamberamorivier — zoo treffend indertijd door wijlen den

bekenden Nieuw-Guinee-zendeling J. L. van Hasselt naar

analogic van Borgers betiteling van den Rijn „de grootvorst

van Papoea’s stroomen” genoemd — zou ik op grond der

geschiedbronnen willen bewijzen, dat voor de meening van
Dr. Hamy zeer veel te zeggen valt. Buiten hetgeen hij als

bewijs voor zijne stelling aanvoert, zijn er nog tal van
andere meer overtuigende aanwijzingen, dat Inigo Ortiz

de Retes inderdaad in het mondingsgebied der Mambe-
ramo is geland.

Ik stel daarbij gaarne op den voorgrond, dat ik tot

deze gevolgtrekking gekomen ben door grondige studie

van de beschrijving van Ortiz’ tocht in Prof. Dr. Arthur
Wichmann’s zoo juist aangehaald standaardwerk over de

ontdekkingsgeschiedenis van Nieuw-Guinee en de door
hem opgegeven geschied- en litteratuurbronnen, welke op
den tocht betrekking hebben *). Ook bij Tiele en Hamy vindt

men de meeste en belangrijkste dezer bronnen vermeld.

Voor de lotgevallen der onderhavige Spaansche expeditie

staat ons, in tegenstelling met de zeer beknopte en ondui-

') P. A. Tiele in Bijdragen tot de T, L. en V. v. N. I. 1879. biz. 99.

Prof. Dr. Arthur Wichmann, Entdeckungsgeschichte von Neu Guinea.

Nova Guinea, Vol. I. Leiden, 1909, p. 19 en 20.

Commentaires . . . p. 458, noot 3 en p. 459, noot 2.

3) Nova Guinea, Vol. I, p. 23 - 30.
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delijke beschrijvingen cler voorafgaancle expedities, gelukkig

een vrij omstandig en niet moeilijk te ontwarren rcis-

verhaal in dagboekvorm ten dienste van den Spanjaard
Garcia de Escalante Alvarado '). Diens verhaal, zooals uit

den aanhef blijkt, berustende op mededeelingen van Ortiz

zelf, is geschreven voor den Koning van Span] e en draagtde
dagteekening„Lisboa, 1° Agosto de 1548anos”.Ook deSpaan-
sche geschiedschrijver Antonio de Herrera gaf in het jaar

1601 voornamelijk aan de hand van Alvarado’s verhaal

eene samenvatting van Ortiz’ tocht *). Voorts zegt Wich-
mann ^), dat uit de wereldkaart van Gerhard Mercator
van 1569, evenals uit gegevens verstrekt door Juan Lo-

pez de Velasco in 1571 —74, blijkt, hoe naast Alvarado’s

beschrijvingnogandere mededeelingen over den tocht rnoeten

hebben bestaan. Vecschillende benamingen en enkele bij-

zonderheden wijzen daar inderdaad op; echterblijft Alvara-

do’s verhaal de hoofdbron voor de bestudeering van Ortiz’

tocht.

Overeenkomstig de werkwijze gevolgd bij al zijne be-

schrijvingen van de talrijke ontdekkingstochten in zijn ge-

weldig werk geeft Wichmann genoemd verhaal vertaald

weer in zijn eigen woorden, hier en daar sterk bekort en

vermengd met eigen beschou’wingen en gevolgtrekkingen.

Aangezien het bij deze oude beknopte reisbeschrijvingen

op de beteekenis van elk woord aankomt, ligt het voor de

hand, dat iemand, die deze reizen grondig wil bestudeeren

geen voldoening vindt in hetgeen Wichmann geeft, doch

Relacion del viaje que hizo desde la Nueva-Esjjana & las isias del

Poniente Ruy Gomez de Villalobos, por drden del virey D. Antonio de

Mendoza. (D. Luis Torres db3 Mendoza, Coleccion de dociimentos ine'-

ditos relativos (d desciibrimiento, conquista y organizacion de las anUguas

posesiones espanolas en America y Oceania. Torao V. Madrid, 1666, p.

117 - 209). . .

2) Ter raadpleging stonden raij ten dienste ; Antonio DE Herrera, lifs-

toria de las Indkis Occidentales. iiexdxuk Madrid 1730. De eerste drnk

van 1601 bevindt zich niet in Is Genootschaps bibliotheek. Description

des Indes Occidentales qidon appelle aujourdhui le Nouveau Monde par

Antoine de Herrera, Amsterdam, Michel Colin, 1622.

3) op. cit. p. 23.
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naar de bronnen en de daarover bestaande litteratuur grijpt,

waarmede Wichmann ons echter op schitterende wijze op

de hoogte stelt.

Op grond van deze overweging moge ik hieronder, voor-

afgegaan door eene korte inleiding, in originali weergeven

een gedeelte van bet verhaal van Descalante Alvarado,

overgenomen uit het zoo juist aangehaalde werk, met eene

nagenoeg letterlijke vertaling in het Nederlandsch daar-

naast ^). Dit gedeelte handelt over den tocht langs de Noord-

kust van Nederlandsch-Nieuw-Guinee, hetwelk uiteraard

onze bijzondere belangstelling moet hebben. In de daarop

volgende bespreking hoop ik aan te toonen tot welke

belangrijke verschillen met Wichmann’s conclusies men kan

komen bij nauwgezet wikken en wegen van elk woord in

de oorspronkelijke beschrijving. Ook moge uit mijne ver-

handeling blijken, hoe merkwaardig de land- en volksbe-

schrijving van die oude ontdekkers, ondanks hare beknopt-

heid, overeenstemt met hetgeen wij thans nog waarnemen.

Om die redenen acht ik mij verantwoord, Ortiz’ tocht hier

opnieuw in behandeling te nemen.

Als kapitein van de „San Juan” ^), een der schepen van
de Spaansche vloot voor Tidore onder bevel van Ruy
Gomez de Villalobos, kreeg Ortiz de opdracht om met dit

schip over den Stillen Oceaan naar Nueva-Espana (Mexico)

te zeilen, nadat reeds een eerste poging daartoe gedaan
met hetzelfde schip, doch onder commando van Bernardo
de la Torre, was mislukt.

Den 16den Mei 1545 koos de „San Juan” van Tidore uit

opnieuw zee. Onvoldoende bekend met de winden en zee-

stroomingen in den Stillen Oceaan dreef men ook nu uit

den koers en raakte in het midden van de maand Juni

verzeild in de wateren van Nieuw-Guinee.

>) Aan Prof. Dr. E. G. GoDEE Molsbergen en Pastoor G. H. J. M.
Baptist, M. S. C. te Batavia ben ik veel dank verschuldigd voor de hulp

ondervonden bij de vertaling.

2) In Alvarado’s tekst staat telkens „Sant Joan” waarschijnlijk Portu-

geesch= Sao Joan.
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Ziet hier, wat Alvarado ons daaromtrent mededeelt: ’)

Ya dije arriba, como il 16 de

Mayo del afio 1545, partio el navio

para la Nueva-Espafia, y pasados

cuatro meses y medio qne habia

partido desta isla de Tidore, es-

tando todos con grande esperanza

que habria navegado, y esperando

el socorro de vuestra illustrisima

sefioria; porqne no se acabasen

del todo nuestros trabajos y mi-

serias, cuando con mas esperanza

estabamos, fue Dios servido que
a 3 del mes de Otubre surgio en

esta isla el dicho navio, arribado

del viaje que iba a hacer, y lo que
en el viaje y navegacion le su-

cedio, contare. Dice Inigo Ortiz

de Retes, que fue en el por capitan,

que despues de se hacer a la vela

en esta isla, fueron a tomar las

islas de Talao, y alii estuvieron

ocho dias con calmas y tiempos

contrarios.

Sabado, a 6 de Junio, pasaron

a vista de Rabo. Jueves, a 11 del

mes, tomaron el altura en grade

y medio y tres minutos de la banda
del Norte.

Lunes, d 15 de Junio por la

mafiana, vieron tierra al Sur, y
este dia se tomo el sol en un
grade de la banda del Sur, pares-

cioles la tierra que vieron ser

dos islas; nombraronlas la Sevil-

lana e la Gallega
;
ponen de estas

islas a Maluco trescientas leguas

Hierboven heb ik reeds verhaald,

hoe op 16 Mei van liet jaar 1545

het schip vertrok naar Nleuw
Spanje en vier en een halve maand
waren verloopen dat het vertrok-

ken was van dit eiland Tidore,

zijnde alien vol groote hoop, dat

het zijn tocht volbracht had en

hopende op den steun van Uwe
Hoogheid ; opdat nlet onze nooden
en naiigheden tot het uiterste zoo-

den gedreven wordeii; terwijl wij

met vuriger hoop waren, heeft het

God behaagei dat op den derden

October opdook bij dit eiland het

genoemde schip, aangekomen van

de reis die het te doen had en

wat op die reis voorgevallen is, zal

ik vertelien. Inigo Ortiz de Retes,

die er kapitein op was, zegt dat

na onder zeil te zijn gegaan bij

dit eiland, zij de eilanden Talao

(= Talaud eilanden) bereikten en

dat zij daar acht dagen bleven

met windstilte en tegenwind.

Zaterdag 6 Juiii voeren ze in het

geziclit van Rabo (= eiland Rao
nabij Morotai). Donderdag den

llden van de maand namen ze

de hoogte op anderhalven graad en

drie minuten (=1^33') Noorder-

breedte^),

Maandag 15 Juni in den morgen,

zagen zij land in het Zuiden en

dien dag was men op een graad

Zuiderbreedte, bet land dat ze

zagen leek bun twee eilanden te

zijn ; ze noemden ze het Sevil-

laansche en het Gallicische (eiland);

den afstand stelden ze van die

*) Relacion enz., op. cit. p. 153-156.

2) WIGHMANN zegt: „Am 13 befand der „San Jwan” sich outer 0033' N.’

3) 1 legua = 3.2 zeemijlen= 5.9 K. M.
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El niesmo dia, en la tarde, vie-

ron otra tierra, qiie les parescio

otras dos islas; pusieronlas por

noinbre los Martires; esta esta

tierra al Este cle la pasada, e hasta

alii les sirvieron los vendavales,

y hallaron la brisa.

MarteSj a 16 del mes, allegaron

a iin archipielago de islas, y de la

mayor salieron veinte y tres paro-

les cargados de gente y les dijeron

por senas que surgiesen en una

anconada, y viendo quel navio iba

su camino y no les hacia su volun-

lad, empezaron a flechar el navio,

y tirandoles, se echaron, a la mar

y dejaron el navio.

Junto a esta isla, de do los pa-

roles salieron, estaii otras once

menores: todas son pobladas de

negros no muy atezados; traen el

cabello atado io alto y muy en-

crespado. En estas islas se perdid

un navio del Marques del Valle,

en que venia por capitan Grijalva,

al dial mataron los raarineros.

Pasadas estas islas, al Estedellas,

vieron otra isla muy grande, de

tierra alta y de muy hermoso pa-

rescer, por la coal costearon do-

cientas e treinta leguas por la banda

del Norte, sin la poder ver cabo.

Miercoles, a 17 de Junio, se tomo
el so en dos grades de la banda del

Sur, muy cerca de la isla grande.

Jueves, a 18 del mes, vieron una
isla pequefia junto a la grande;

piisieronla por nombre la Ballena.

eilanden tot Maluco (Tidore) op

drie honderd (Spaansche) mijlen.

Denzelfdeii dag, in den namiddag,

zagen zij ander land, dat him

toescheen uit twee eilanden te be-

staan ;
zij noemden ze met den

naam „de Martelaren”. Dit land

is ten Oosten van bet vorige en

tot daar hieipen hen de Ziiid-

westenwinden en nu ontmoetten

zij den Noordoostenwind.

Dinsdag, den 16den van de

maand, naderden ze een archipel

van eilanden en van bet grootste

kwamen 23 prauwen beladen met

volk en zeiden bun door teekens

dat zij in een bocht moesten voor

anker gaan en ziende dat bet schip

zijii weg ging en niet bun zin deed,

begonnen ze bet schip tebepijlen en

op hen scbietende,wierpen zij zicb

in de zee en lieten af van bet schip.

Naast dit eiland van waar de

prauwen kwamen, zijn elf andere

kleinere: alle zijn bevolkt met ne-

gers, niet erg zwart; ze dragen

bun baar in de boogte gebonden
en zeer gekroesd. Gp deze eilanden

verging een schip van den Markies

del Valle, waarop voer kapitein

Grijalva, die door de matrozen

gedood werd. Deze eilanden voor-

bij, ten Oosten daarvan, zagen ze

een heel groot eiland, hoog land

en heel mooi van uiterlijk, langs

welke kust zij twee honderd en
dertig mijlen voereii op den Noord-
kant, zonder bet uiterste einde te

kunnen zien.

Woensdag 17 Juni stond dezon
op twee graden Zuiderbreed te, zeer

nabij bet groote eiland.

Donderdag den 18den van de

maand zagen ze een klein eiland

naast bet groote; ze noemden bet

„de Walvisch”.
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Sabado, a 20 del mes, surgieron

eii la isla grande a la boca demi
rio, al cual piisieron por nombre
Santo Agnstifi, y alH tomaron agua

y lefia 'sin contradicdon ,de nadie,

por sei alii despo'blado; tomo el

capital! la posesion de esta isla.

por vuestra senoria, piisole por

nombre la Nneva-Guinea. Todo lo

que costearon de esta isla, es tierra

muy hermosa al parescer, y tiene

d la mar grandes llanos en iBuchas

partes, y por la tierra adentro

muestra ser alta de nna cordillera

de sierras; el arbolado al mar es

arcabuco, y eii otras partes pinos

salvajes, y las poblazones eran lle-

nas de palmares de cocos. Tomose
el sol en la boca deste rio en dos

grades.

La vispera de Sant Juan allega-

ron a una isla pequena, y junto

con ella esta otra isla pequena, y
entrambas est^n junto a la grande

;

surgieron en ellas, son pobladas

de negros, mds atezados que los

de las pasadas,y tan atezados como
los de Guinea; es gente dien dis-

puesta,salieron de paz y vendieron-

ies alii grande cantidad de cocos

;

la isla grande se llama Zapafo. El

bastimento que alii hallaron es

zagii, que lo traian de la isla gran-

de
;
las armas que tienen son fleebas

y varas de palo pesado ; no seles

vio ningun genero de metal. Es-

tuvieroii en aquella isla trece dias,

porque los tiempos no dieron logar

a pasar adelante, saliendo cada

dia a la mar, y por las grandes

corrientes tornaban a surgir
;
tienen

estas isletas

Zaterdag, deU' 20sten van de

maand, gingen zij voor anker op
het groote eiland bij den mond
van een rivier, waaraan zij den
naam gaveii van H, Augustijn, en
daar baalden zij water en bout,

zonder tegenspraak van iemaiid,

want bet was daar onbewoond.
De kapitein nam het voor Uw
Edelheid in bezit en noemde bet

Nieuw Guinee. Zoo vet als ze langs

de kust voeren, was bet land heel

mooi om te zien en bij de zee

waren groote vlakten op vele plek-

ken en in bet binnenland kwam
een hooge bergreeks te voorschijn ;

het geboomte bij de zee was struik-

gewas en op andere plekken in

het wild groeiende pijnboomen en

de dorpen waren vol kokospalmen.
De zonshoogte was aan den mond
van deze rivier twee graden.

Op den vooravond van St. Jan

(23 Juni) kwamen ze aan een klein

eiland en daarnaast was een ander
klein eiland en beide waren naast

het groote ;
zij gingen er voor an-

ker; ze zijn bevolkt met negers,

meer zwart dan die van de gepas-

seerde en zoo zwart als die van

Guinee. Het is een goedgezind volk,

ze kwamen vreedzaam en zij ver-

kochten hun een groote menigte

kokosnoten ; het groote eiland heet

Zapafo. Het voedsel dat ze daar

gebruikten, was sago, die zij haal-

den van het groote eiland; de

wapeiis, die ze hebben, zijnpijien

en lansen van zwaar hout ; men
zag er geen enkel soort van metaal.

Ze bieven op dit eiland dertien

dagen, omdat het weer niet toeliet

voort te gaan ; iederen dag gingen

zij in zee, maar door de groote

stroomingen keerden ze weer terug

om .voor anker te gaan ; deze eilan-
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muy buen puerto, abrigado de

todos tienipos,

Micrcoles, 8 de Julio, costeando

la tierra, vieron tres islas peque-

fias junto a la grande, son pobla-

das de la gente de las pasadas,

salieron al navio con aigunos cocos

que les dieron; llamanse estas

islas Gerin en su iengua. Y aqu-

eila noche les did el tiempo fresco

del Noroeste, y corrieron col el,

apartandose de la tierra por recelo

de uoas islas que vian adelante.

Viernes, 10 de Julio, cargdles el

tiempo en la brisa e hizolos arri-

bar il Gerin, perdiendo de lo

andado cuarenta leguas, y de alli

fueron d surgir en la isla grande,

y otro dia, con el terral, fueron

consteando la isla y por toda la

tierra les hacian grandes ahuma-
das, y en llegando d otras tres

islas que estan cerca de las pasa-

das, les did el viento por la proa

y surgieron en unade ellas, yalli

les trajeron a vender aigunos co-

cos ; y en levantdndose, los comen-
zaron a flechar y mataron un
marinero, y como del navio les

tiraron, luego huyeron . , .

den bebben een zeer goede haven,

beschut tegen alle weersgesteld-

heid.

Woensdag 8 Juli langs de kust

varende zagen ze drie kleine ei-

landjes naast het groote; ze zijn

bevoikt met volk als de gepasseer-

de; zij kwamen naar het schip

met wat kokosnoten die zij bun
gaven; die eilanden beeten Gerin

in bun taal. Dien nacht kregen zij

den frisschen Noordwestenwind en

voeren er meeweg, zicb verwijde-

rende van het land ter wilie van

enkeie eilanden, die ze voor zicb

uit zagen.

Vrijdag 10 Juli greep ben de

N. O. wind en deed hen aanlan-

den op Gerin, zoodat zij 40 mijlen

verloren van wat zij reeds geioo-

pen hadden, en daarom gingen zij

ankeren bij het groote eiland, en

den voigenden dag voeren ze met

den landwind langs de kust, en

overal op het land gaven ze bun
groote rooksignalen, en toen ze

bij drie andere eilanden kwamen,
die gelegen zijn bij de reeds ge

passeerde, kregen zij den wind
van voren en gingen zij bij een

der eilanden voor anker ; ze kregen

hen er toe eenige kokosnoten te

verkoopen, en opstaande begonnen

ze op ben te schieten met pijien

en doodden een matroos, en wijl

van ’t schip op hen geschoten

werd, gingen ze aan den haal, . .

Tot zoover het relaas, handelende over de vaart der San
Juan langs de Noordkust van het tegenwoordige Neder-
landsche gebied van Nieuw-Guinee, hetwelk ik aan eene
bespreking wil onderwerpen. Het behoeft geen betoog, dat
het daarbij allereerst aankomt op de nauwkeurige studie

en uitlegging van Ortiz’ dagboek en niet op hetgeen latere
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schrijvers en cartografen rneestal uit cle tweede en clerde

hand er van hebben gemaakt, al bevatten ook hunne reis-

beschrijvingen waardevolle aanwijzingen. Ik begin de be-

spreking met het volgende uit Wichmann’s beschrijving

van den tocht aan te halen : „Am 15. ergab das Mittags-

„besteck 1° S. Das am Morgen gesichtete Land stellte

„anscheinend zwei Inseln dar und diese erhielten die Namen
„La Sevillana (die Sevillanerin) und la Gallega (die Gali-

„cierin). Es sind das die Schouten-Inseln Supiori und Wiak.
„Am Nachmittage tauchte abermals Land auf, anscheinend

„zwei Inseln, die los Martyres genannt wurden. Aus der

„Karte von Mercator geht hervor, dass damit Nufor, (Num-
„for, Mefor) gemeint war”.

Komende uit den Stillen Oceaan, uit de richting Morotai,

en door de tegenwinden afgedreven naar het Zuiden, zal

de koers op den 15den Juni tusschen Zuid en Zuidoost

moeten zijn geweest. Dien dag ontdekte men in den vroegen

morgen de twee eilanden La Sevillana en La Gallega,

daarna tegen den avond de twee eilanden Los Martires.

Over deze laatste eilanden zegt bovenstaande tekst van
Alvarado : estd esta tierra al Este de la pasada = dit land

is ten Oosten van het vorige (land). Deze mededeeling

laat aan duidelijkheid niets te wenschen over. De twee

eilanden Los Martires lagen dus ten Oosten van de eilanden

„SevilIa” en „Gallicie”. Naar mijn gevoelen kunnen dus

overeenkomstig de aangegeven ligging met Los Martires

slechts de Schouten-eilanden, Soepiori en Biak, bedoeld

zijn, met La Sevillana het eiland Noemfor en met La
Gallega het eiland Meos Noem.
Deze identificatie is juist de omgekeerde van die van

Wichmann, die zijne meening grondt op Mercator’s kaart,

waar de „Y. de los martyres” staan ingeteekend ten wes-

ten van de „Y. de crespos”. Ik doe daartegenover op-

merken, dat men met het maken van gevolgtrekkingen

op grond van deze eerste primitieve kaarteering van
Nieuw-Guinee’s Noordkust zeer voorzichtig dient te zijn.

Beide eilandenparen zijn op Mercator’s kaart elk als een

eiland voorgesteld, terwijl de namen La Sevillana en la
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Gallega daarop in het geheel niet voorkomen. De kaart is

te dier plaatse dus niet in overeenstemming met de gege-

vens van Ortiz. Bovendien ben ik van meening, dat met

de Y. de Crespos oorspronkelijk de Padaido-eilanden zijn

bedoeld, doch dat die naam naderhand is toegekend aan

de geheele groep van eilanden ten Noorden der Geelvink-

baai. Hierop kom ik zoo aanstonds terug.

Indien echter Los Martires den Spaanschen zeevaarders

twee eilanden toeschenen, is de kaarteering bij Mercator

geen voldoeiide reden om ze als een eiland aan te ne-

men, zooals Wichmann doet. Noemfor is een vrij laag

eiland, hetwelk niet den indruk van twee kan hebben

gemaakt.

Zoo Wichmann’s identificatie der namen juist is, staat

men voor deze opeenvolging van feiten, dat men op de San

Juan ’s morgens vroeg de Schouten-eilanden in hetzicht kreeg,

des middags zich op ongeveer 1° Z. B. bevond tusschen

Biak en Noemfor, en vervolgens laatstgenoemd eiland, het-

welk men midden op den dag reeds voorbij gevaren was,

eerst tegen den avond ontwaarde. Bovendien kwam de

San Juan den daarop volgenden dag aan de Padaido-eilan-

den. Een dergeiijke koers is toch zeker wel heel onwaar-
schijnlijL

Nog eene aanwijzing, dat de naam „los Martyres” op
dezen tocht aan de Schouteneilanden is gegeven, kan ge-

legen zijn in de keuze van den naam, zooals ook Hamy
reeds opmei'kt. Op de twee gekoppelde eilanden, Soepiori

en Biak, is de naam van „de Martelaren” zeer van toepas-

sing, met het oog op het feit, dat in die omgeving in 1537

de expeditie van Hernando de Grijalva zulk een bloedig

einde nam ten gevolge van den moord, door de bemanning
gepleegd op den kapitein en zijne officieren, gevolgd door
eene nagenoeg geheele uitmoording van de bemanning zelf

door de Papoea’s.

Eene zeer sterke bevestiging van mijne meening, dat

met La Sevillana en La Gallega de eilanden Noemfor en
Meos Noeni en met Los Martires de Schouten-eilanden

zijn bedoeld, vindt men ten slotte in de mededeeling van
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Alvarado : e hasta alii les sirvieron los vendavales, y hallaron

la brisa = en tot daar (los Martires) hielpen hen de Zuid-

westenwinden en kregen zij den Noordoostenvvind.

Nu vermeldt de Zeemansgids omtrent de weergesteldheid

in deze streken, dat in de maanden Juni tot en met October
de Z.O. winden overheerschend zijn. „In den Z.O. moesson
„is de wind bier in bet algemeen niet sterk. Er komen in

„dien moesson ecbter perioden voor”, zegt de Zeemansgids,

„waarin een eigenaardige warme en droge Z.W. wind waait,

„die in vele opzicbten bet karakter van een fobnwind beeft.

„Gewoonlijk blijft deze wind, de wambraw genoemd, van
„4 tot 8 dagen beerscben; alleen des nacbts neemt zij som-
„tijds een weinig in kracbt af, om dan ’s morgens opnieuw
„met bevigheid door te staan. Deze wind scbijnt uit de

„golf van Bintoeni te komen”. ')

„Vendaval es el viento fuerte de la parte del Sur, in-

clinado a Poniente” ; dus een bevige Zuidwestenwind, bier

de bij de Papoea’s zoo gevreesde wambraw, die de San
Juan tusscben Noemfor en Meos Noem greep en bet scbip

voerde in de ricbting der Scbouten-eilanden.

Over de wandelingen, die de llbas de los Martiles of

Martyres op de kaarten der 16de en 17de eeuw bebben ge-

maakt, raadplege men bet artikel van Hamy (biz. 466, noot 1).

De meest waarscbijnlijke koers der San Juan tusscben de
eilanden ten Noorden der Geelvinkbaai meen ik op grond
van bet bovenstaande te mogen leggen, zooals op acbter-

staand kaartje is aangegeven. Noemfor is men naar mijn

gevoelen dicbt ten Oosten, misscbien zelfs ten Westen voorbij

gevaren. Het verdient nog de aandacbt, dat de koers door
Wicbmann op zijn scbetskaartje aangegeven dicbt langs de
Mapia-eilanden en de eilandjes Ajawa en Bepondi loopt.

In Alvarado’s verbaal vindt men omtrent die eilanden niets

vermeld, betgeen voor mij eene aanwijzing is om den koers

vanaf de Molukken (Morotai) vrij van genoemde eilandjes

te leggen, dus meer naar bet Westen.

*) Zeemamgids voor den Oost-Indischen Arehipel, Deel VI, 3e druk,

;:i922,^p^338: en; 339,'

2) D. Luis Torres de Mendoza,’ op, dt p.' 154, noot 1.

T. B.a 73-2 10
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De bespreking van Alvarado’s verhaal vervolgende, laat

ik thans in aansluiting op bet voorafgaande citaat eerst

Wichmann weder aan het woord: „Am 16. gelangte das

„Schiff an einen Archipel. Von dem Strande der grossten

„Insel stiessen 23 Prauen ab, deren Insassen dutch Zeichen

„aufforderten in eine Bucht einzulaufen. Als man dem An-

„sinnen kleine Folge leistete, wurden die Seefahrer mit

„Pfeilen beschossen. In der Nahe der Insel, von der die

„Kanus kamen, lagen 11 kleinere, die von nicht sehr schwar-

„zen Negern bewohnt waren und das Haar hoch aufge-

„bunden trugen. Diesem Umstande hatte die Insel jedenfalls

„die auf vielen Karten sich findende Bezeichnung „Los

„Crespos” zu verdanken und P. A. Tiele hat mit Recht

„darauf aufmerksam gemacht, dass damit die ostliche Schou-

„ten Insel Wiak (Biak) gemeint gewesen ist '). Diekleineren

„Eilande gehoren zu der Gruppe der Padaaido- (Verrater-)

„Inseln”.

In den nacht van 15 op 16 Juni voer men bezuiden het

uitgestrekte eiland Biak. Wat dient men nu te verstaan

onder „un archipielago de islas”, waarin het Spaansche

schip den 16den terecht kwam ? Ongetwijfeld de Pada
Aido- of Padaido- eilanden, die door hunne onbetrouwbare,

gevaarlijke bevolking in de geschiedenis den naam van
Verraders-eilanden hebben bekomen. Moet echter het groote

eiland Biak, zooals Wichmann in navolging van Tiele

aanneemt, tot den archipel van eilanden gerekend worden,
waarop Alvarado in zijn verhaal doelt ? Mijn cartografisch

gevoel zegt „neen”. Biak had bovendien reeds een naam
gekregen, waarmede men het eiland kon aanduiden. Van
het grootste eiland dier groep kwamen de prauwen beladen

met volk; waarschijnlijk is dat het halvemaanvormige eiland

Auki. De bocht (una anconada), waarin de Papoea’s de

Spanjaarden met hun schip wilden lokken, zou dan zeer

goed kunnen zijn die van kampong Awai aan den Zuid-

kant van dat eiland. Het eiland Auki vormt met de elf

') De Europeeers in den Maleischen Archipel. Bijdr. T. L, en V. 4, IV.

's Gravenhage 1880, p. 279.

HAMY, Commentaires, ... 1877, betoogt op p. 466 uitvoerig hetzelfde.
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andere eilanden in het reisverhaal genoemd de Westelijke

groep der lage Padaido-eilanden. De dadelijk daaraan slui-

tende Oostelijke groep telt eveneens een 12 tal grootere

en kleinere eilandjes, welke men zeer waarschijnlijk in den
avond van den 16den en ver ten Zuiden is voorbij gezeild,

zoodat men ze niet heeft kunnen ontdekken.

Dat „Los Crespos” alleen het eiland Biak voorstelt,

valt op grond van den tekst van Alvarado’s verhaal

sterk te betwijfelen
;
„todas son pobladas de negros . . . .

el cabello .... muy encrespado” slaat op den archipel

van eilanden, dus allereerst op de Padaido-eilanden. Op
diezelfde eilanden „en estas illas” verging kapitein Grij-

alva’s schip.

Ik vraag mij af, hoe Ortiz die plants zoo nauwkeurig
kon aangeven. Het is niet onmogelijk, dat onder zijne ma-
trozen een of meer overlevenden van Grijalva’s expeditie

zijn geweest. Uit het zeer weinige dat over die expeditie

bekend is geworden, heeft ook Wichmann getracht het

verloop van den tocht samen te stellen. In zijne conjectuur

komt het volgende voor: „Sudlich von der Linie wurde
zuerst die Insel Apia erreicht womit Japen (Jobi) gemeint

sein wird. (Moglicherweise ist sogar das an der Nordkiiste

liegende Dorf Jobi gemeint)”.

Een misverstaan van Apia voor Japen of eene dusdanige

verbastering door verschrijving gaat mij te ver. Ik vraag
mij daarom af, of eene vereenzelviging van Apia met
Apiopes, den naam van de eenige kampong op het eilandje

Woendi der Padaido-eilanden, niet meer aannemelijk is,

vooral op grond van Ortiz’ mededeeling, dat op de Pai-

dado-eilanden het schip van Grijalva verging. De kom tus-

schen Woendi en Auki is eene goede ankerplaats, die ook

Voor de eilanden benoorden de Geelvinkbaai raadplege men de

zeekaarti Noordknst Nieuw-Guinea Tg. Boroson tot Oostpnnt Japen,

(Geelvinkbaai), Blad 401, schaal 1: 500000. 's Gravenhage, 1923.

2) Het is bovendien een bekend verschijnsel, dat de geografiscbe kennis

van primitieve voikeren niet veel verder gaat dan hiinne nederzettingen

en de daaronnbeen iiggende landstreken. De nainen van groote eilanden

zijn meest afkomstig van vreemde zeevaarders-bandelaren.
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thans door de schepen der Koninklijke Paketvaart Maat-

schappij af en toe wordt aangedaan.

*

Omtrent den verderen koers in Oostelijke richting zegt

Wichmann het volgende: „Auf der Weiterfahrt tauchte im Os-

„ten eine grosse Insel auf, langs deren Nordkiiste eine Strecke

„von 230 leguas gesegelt wurde, ohne das Ende derselben zu

„erreichen. Am 17. befand sich das Schiff ganz in Kiisten-

„nahe unter 2° S. Am folgenden Tage wurde an derKiiste

„eine kleine Insel, La Ballena (der Walfisch) genannt, ent-

„deckt. Damit diirfte Ansumanre gemeint sein. Zwei Tage

„spater wurde an der unter 2° S. liegenden Mundung des

„Santo Augustin (San Augustin) gelandet, um Wasserund
„Brennholz einzunehmen. An dieser Stelle war es, an der Ortiz

„im Namen des Konigs von Spanien von der Insel Besitz

„ergriff und ihr den Namen Nueva Guinea gab. Der ein-

„heimische Name des genannten Flusses lautet Bier”.

Noot: „E. T. Hamy, dessen Deutungen iiberhaupt wenig
„zutreffen, halt La Ballena fur das „Koning Willems-Eiland”

„und den Fluss San Augustin fur einen Miindungsarm des

„Maraberomno (Amberno), ohne auf die Breitenbestim-

„mung Riieksicht zu nehmen”.

Tegen deze uitleggingen van Wichmann valt wel heteen

en ander aan te voeren. Bij het bepalen van den koers na het

verlaten van de Padaido-eilanden gelieve men vooral in

het oog te houden, dat het doel der Spanjaarden niet was
op ontdekking uit te gaan naar eilanden in de Zuidzee,

doch dat de opdracht luidde over den Stillen Oceaan naar

Nieuw-Spanje te varen tot het halen van versterkingen

en levensmiddelen ten behoeve van het eskader voor

Tidore. Tot de vaart langs Nieuw-Guinee’s Noordkust

werd men gedwongen door de sterke tegenwinden en

stroomingen. Overal blijkt zulks uit Alvarado’s verhaal.

Telkens werd men onder de kust gedreven en ging men
met de landwinden weer verder Oostwaarts. De mededeeling,

dat men bij de Padaido-eilanden „la brisa” kreeg, dus den
Noordoostenwind pal tegen, is voor den verderen koers

zeer belangrijk. Men mag op grond daarvan met recht
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veronderstellen, dat men dien niet Noordoost en zelfs niet

Oost heeft kunnen leggen, doch dat men in meer of min-
der Zuidelijke richting is afgedrev^en onder den Nieuw-
Guineewal, en wel naar de Westkust van het mondingsgebied

der Mamberamo. Het omzeilen van Hoek d’Urville zal veel

moeite gekost hebben en onder begunstiging van de land-

winden moeten zijn geschied.

Beschouwen wij thans de nieuwste zeekaarten van Ned.
Noord-Nieuw-Guinee {blad 400 A), dan ziet men, dat de

parallelcirkel van den 2den breedtegraad de kust in het

Westen snijdt in de Geelvinkbaai iets ten Zuiden van het

eiland Koeroedoe bij de Kirema, een der monden van de

Weir, een rivierarm der Mamberamo, welke onder delta-

vorming met verschillende monden nabij Koeroedoe in zee

komt. In het Oosten snijdt de 2de breedtegraad de kust

tusschen de kampongs Kedir en Takar, iets ten Noorden
van de mending der Bier. De Zeemansgids zegt op biz. 350

:

„Bij de Bier-rivier, een onbeteekenend riviertje, dat voor een

„deei evenwijdig aan het strand loopt, begint de landstreek

„bij de bewoners als Takar bekend en v'aarvan de Biri-rivier

„de Oostgrens uitmaakt. In dit landschap liggen langs de

„kust verscheidene kampoengs, waarvan Takar ( + 500 inw.)

„en Betaf ( ± 200 inw.) de voornaamste zijn. Uitgestrekte

„klappertuinen strekken zich hier langs het strand uit”.

Tusschen Koeroedoe en den mond der Bier loopt het

vasteland van Nieuw-Guinee in de Mamberamo-delta naar

het Noorden stomphoekig toe en bereikt in Kaap d’Urville

op 1°27' Z. B. zijn verste punt. Op het kustgedeelte Koe-

roedoe — Kaap d’ Urville komt behalve de groote Mam-
beramo zelf een groot aantal kreken in zee uit, waaron-
der zeer breede, waarschijnlijk oude mondingsarmen der

Mamberamo. Van Kaap d’Urville tot de Bier monden
talrijke rivieren, grootere en kleinere, in zee uit, waaronder
de breede Matabori, welke bij hoog water in verbinding

staat met de Mamberamo, de Apauwar-, de Verkam- en

de Tor-rivieren, van beteekenis zijn. Deze laatste rivier

heeft een 350 M. breeden mond en behoudt volgens den

Zeemansgids tot ver naar binnen nog eene breedte van
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200 tot 300 M. Ook verder Oostelijk van den mond der

Bier is het aantal grootere en kleinere rivieren, welke op

de Noorkust uitmonden, legio.

Zooals men uit het bovenstaande kan opmaken, zit men
op het kustgedeelte, hetwelk door den parallelcirkel van 2

°

Zuid wordt afgesneden, niet verlegen om riviermonden. Hoe
daaruit eene keuze te doen voor de Rio de San Augustin ?

Prof. Wichmann heeft dat blijkbaar niet moeilijk geacht.

Na het eilandje La Ballena als Ansoemanre te hebben thuis

gebracht, heeft de geleerde schrijver op de hedendaagsche

kaart nagegaan, waar de lijn van den 2den Zuidelijken

breedtegraad op de minuut nauwkeurig de kust snijdt en

vervolgens eenvoudig vastgesteld
:
„Der einheimsche Name

des geirannten Flusses lautet Bier”.

Hoe rijmt zich die uitspraak echter met de mededeeling

van Alvarado, door Wichmann zelf overgenomen :
„Am

17. befand sich das Schiff ganz in Kustennahe unter 2
°
S" ?

Wichmann niaakt Hamy het verwijt, dat hij niet nauw-
keurig op de breedtebepaling acht slaat. Daaraan vast-

houdende, moest voor Wichmann de logische gevolgtrekking

zijn, dat de San Juan zich reeds den 17den voor den mond
der San Augustin alias Bier heeft bevonden. Niemand zal

echter widen aannemen, dat het schip in een dag, tegen

den wind in, den afstand van de Padaido-eilanden tot de
monding der Bier-rivier heeft afgelegd. Trouwens Wichmann
geloofde dat zelf evenmin, want hij heeft de San Juan den
ISden geplaatst bij Ansoemanre en volgens zijn koerslijn

uitgestippeld op de „Routenskizze” in zijn werk op biz. 24

bevond het schip zich dus den 17den ongeveer halverwege
Padaido-Ansoemanre, recht boven den Mamberamomond
op + 1° 20' Z.B. Daarmede geeft hij echter stilzwijgend zijn

standpunt in zake het nauwkeurig vasthouden aan de ge-

geven breedtebepalingen prijs.

Er is echter meer dat pleit tegen de gelijkstelling van
de Rio de San Augustin en de BiSr-rivier. Den 23sten ’s

avonds kwam de San Juan aan twee kleine eilanden met
een vreedzame bevolking. Zij vonden daar eene goede,
veilige ankerplaats, waar men een toevlucht zocht voor
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het slechte weer en de tegenstroomen en 13 dagen verbleef.

Deze eilanden, die in het verdere verhaal van Alvarado,
hetwelk hierboven niet is weergegeven, „ilhas de Mo*
worden genoemd, zijn, zooals Wichmann reeds aanneemt,
zonder eenigen twijfel de eilanden Insoe Moar en Insoe

Manai, welke thans op de nieuwste zee- en landkaarten te

vinden zijn onder den verzamelnaam „Wakde-eilanden”.

Deze eilanden liggen zeven mijlen ten Westen van den
mond der Bier. Nu is het in den gang van het verhaal

van Alvarado ook alweer moeilijk aan te nemen, dat het

schip den 20sten ten anker lag voor het riviertje Bier en

daarna een korten afstand is teruggezeild naar de Wakde-
eilanden, daarover 2 a 3 dagen doende.

Tegen de landing bij de Bier pleit voorts, dat de kust-

streek aldaar, voor Nieuvv-Guinee tenminste, sterk bevolkt

is, terwijl men juist een onbewoonde streek heeft uitgezocht,

zeer waarschijnlijk om geen tegenstand van de bevolking

te ontmoeten „y leha sin contradiccion de nadie, por ser

alii despoblado”. Men ziet in de oude reisverhalen telkens

het voor de hand liggend verschijnsel, dat de ontdekkers

zich in onbekende streken, waarvan de bevolking gevaarlijk

blijkt te zijn, niet aan den vasten wal wagen, waar veel volk

te hoop kan loopen, doch een klein bewoond eiland uitzoe-

ken, waar de verdediging tegen een overval gemakkelijker is.

Nog eene aanwijzing, dat niet aan het onbeteekenende

riviertje Bier den naam „San Augustin” is toegekend, kan
gelegen zijn in de opvallende wijze, waarop die rivier op
de 16e en 17e eeuwsche kaarten is weergegeven. Zoo
komt op Mercator’s wereldkaart van 1569 de San Augustin
als eenige rivier op Nova Guinea voor, duidelijk ingeteekend

met breeden mond. Ook Herrera laat op zijn kaart van 1601

de San Augustin-rivier scherp uitkoraen tusschen twee an-

dere, de Rio de las Virgines en de Rio de San Pedro y
Pablo, terwijl Nic. Visscher haar als de grootste rivier op
Nieuw Guinee’s Noordkust inschetst, tot diep in het bin-

nenland, tusschen talrijke korte riviermonden. Men mag met
reden veronderstellen, dat ook de belangrijkheid der rivier

als groote stroom op die kaarteering van invloed is geweest.
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Bij het vaststellen van den meest waarschijnlijken koers

der San Juan meen ik als zeker te mogen aannemen, dat

de breedtebepalingen van 2° Z. op 17 en 20 Juni slechts

de algemeene strekking van de kust weergeven. Zulks blijkt

ook duidelijk uit de kaarten dier dagen.

Den 16den Juni vertrok men van de Padaido-eilanden.

Ten Zuiden dier eilanden kreeg men in Straat Japen den

straffen Noordoostenwind uit den Oceaan tegen en beland-

de den volgenden morgen onder de Nieuw-Guineekust. Het

lijdt geen twijfel, of het vrij hooge eiland Japen (860 M. in

het Oosten) en het eilandje Koeroedoe zijn in zicht geweest,

misschien zelfs dicht genaderd, en voor de kust van het

hoofdeiland aangezien. De plaats, waar men de middaghoogte

van 2
° op den 17den heeft genomen, zeer nabij het groote

eiland „muy cerca de la isla grande” ^), zou ik willen aan-

nemen een weinig ten Noorden van Koeroedoe. Ik stel mij

voor, dat men den 18den en 19den met behulp van de

landwinden langs dekust der Westelijke Mamberamo-delta
is gezeild en den 20sten Juni den Mamberamo-mond en

Hoek d’Urville heeft kunnen ronden, waarna op dien dag
de landing heeft plaats gehad op de kust der Oostelijke

Mamberamo-delta. Het is mogelijk, dat men geland is in

de Matabori, die een veilige ligplaats biedt.

Dat men op deze vaart, waarbij men dicht onder de
kust bleef, de geweldige Mamberamo-rivier,wieruitstrooming

mijlen ver in zee merkbaar is door de geelbruine tot vuil-

groene verkleuring van het zeewater en de groote hoeveelheid

boomstammen, planten en vruchten, welke worden afgevoerd,

niet zou hebben ontdekt, acht ik practisch uitgesloten.

Eene moeilijkheid in den door mij aangegeven koers is

het thuis brengen van het kleine eiland „La Ballena”, het-

welk op den 18den werd gezien, volgens Alvarado’s tekst

gelegen Junto a la grande = dicht naast het groote”.

De cosmograaf en kroniekschrijver Juan Lopez de Velasco

') Haga vestigt er de aandacht op, dat Ortiz herhaaldelijk spreekt

van „het groote eiland” en niet van een groot vastland. Ned. Nieuw-
Guinea en de Papoesche ei/anden. Historische bijdrage ± 1500—1883. le

deel, Uitgave Bat. Gen. 1884, biz. 11.
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noemt 25 jaren na Alvarado in zijne geografische beschrij-

ving „cle las Indias” bovengenoemd eilandje: „una isleta

triangulare junta a la costa, inuy pequena” ').

Wij moeten dus op zoek naar een zeer klein, driehoekig

eilandje, vlak tegen den kust. Aan weerszijden van Hoek
Sarmi, hetwelk zich volgens den Zeemansgids van zee uit

gezien zelf als een eilandje voordoet, liggen de eilandjes

Ansanmanoear en Vanddemoear welke beide, desnoods
Sarmi ook, volkomen aan de vraag voldoen, wat betreft

vorm, grootte en ligging ®). Wichmann heeft, zooals wij

reeds zagen, eerstgenoemd eilandje, het westelijkste, gekozen,

hetwelk liij noemt „Ansumanre”. Men mag zich echter

terecht afvragen, waarom de Spaansche zeevaarders, zoo
deze identificatie de juiste is, spreken van een eilandje,

terwijl er te dier plaatse twee, schijnbaar drie, dicht bij

elkaar langs de kust liggen.

Dr. Hamy, die zijne studie over Ortiz’ tocht grondt op
het meer samenvattende verhaal bij Herrera ’) — Alvarado’s

verhaal was hem blijkbaar onbekend — en op de afzonder-

lijke beschrijving van Nieuw-Guinee’s Noordkust bij den-

zelfden schrijver ®), meent, naar hiervoor reeds is gebleken,

de oplossing te moeten zoeken in het „Koning Willems
eiland”. Hij gaat daarbij af op het feit, dat Herrera in

zijne beschrijving het „isleta de la Vallena” nabij den mond
der San Augustin plaatst.

Het gedeelte van Herrera’s aardrijkskundige beschrijving,

dat voor onze studie van belang is, luidt als volgt : ®)

*) WiCHMANM, Nova Guinea, VoL L p. 24. noot 2.

2) Als Eosdelimenrewar en Ensdehmoewar gespeld bij K. Gjellerup. Zie

:

De legmde van 'de vermetiging door tooverij van de QorspronkeUjke bevolking

van het schiereUand Sarmi op de Noordkustvan Nieuw-^Guinee en de her-

bevolking van dit schiereUand. T v. I. T. L. en V. dee! LVII, 1916. biz. 31 — 54.

Zie de zeekaart blad 200 : Vaarwaters en ankerpiaatsen op de Noord-

kust van Nieiiw-Guinee en nabijliggende eilanden. ’s Gravenhage, 1920.

Historia de :los hechos de los Castellanos. Madrid, 1601. Dec. VII,

lib. V, cap.' 9.

5) Decad. I;Lib.
-
'c.,XXVn,.,p.' 77.;';.

Antonio DE Herrera. Historia de las Indias Occidentales, Descrip-

cion p. 59. Herdruk'Madrid, 1730,
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Islas, i Puertos de la Costa de

Guinea.

Desde la Mar parece la Tierra

de esta Costa de Guinea buena, i

ios Naturaies que se han visto, son

Negros Ate^ados, i hai en la Costa

muchas Islas con buenos Surgi-

deros, i Puertos, de que no hai

particular noticia, por haverse

costeado pocas veces : Los que se

hallan en algunas Cartas, son el

Aguada, mas al Oriente, 35 Leguas

de la primera Tierra, que esta en

vn Grado de Latitud Austral, i

18 mas adelante, el Puerto de

Santiago : i la Isla de los Crespos

de 16 Leguas largas, junto a la

Costa, enfrente del Puerto deSan
Andres, 40 Leguas del de Santiago:

i mas a Levante el Rio de las

Virgines: i la Vallena, vnalsleta,

antes del Rio de San Agustin, que

estara como 50 Leguas del Puerto

de San Andres;

i cerca de e Rio de San Pedro,

i San Pablo, antes del Puerto de

San Geronimo:

i vna Isleta pequena cerca de

Puntasalida, 40 Leguas de S. Agus-

tin, que llaman de Buenapaz :

i mas adelante de ella el Abrigo,

i Malagente, dos Isletas:

Eilanden en havens op de kust

van Guinee.

Van zee uit gezien schijnt de

kust van Guinee goede grond
; de

inboorlingen, die men er zag, zijii

zwarte negers ; er zijn op de kust

verscheidene eilanden met goede

reeden en havens, waarvan men
geen bijzondere kennis heeft, want

men is er weinige keeren aan land

geweest
;

degene, die op enkele

kaarten zijn aangegeven, zijn : el

Aguada op 35 (Spaansche) mijlen

ten Oosten van Primera Tierra,

hetwelk op een graad Zuiderbreed-

te ligt; en 18 (mijlen) verderop,

de haven van Santiago; en het

eiland los Crespos van 16 mijlen

lengte, dicht bij de kust, tegen-

over de haven San Andres, 40

mijlen van die van Santiago;

en meer naar het Oosten de

Rio de las Virgines
; en la Vallena,

een eilandje, voor (aan deze zijde

van) de Rio San Augustin, die

ongeveer 50 mijlen zal zijn van

de haven van San Andres

;

en dicht bij haar de Rio de San
Pedro i San Pablo voor (aan deze

zijde van) de haven San Geronimo;

en een klein eiland dichtbij

Punta Salida, 40 mijlen van San
Agustin, genaamd Buena Paz

;

en verderop el Abrigo en Ma-
lagente, twee eilandjes

:

In bovenstaande beschrijving ziet men naast de reeds uit

Alvarado’s verhaal bekende namen verschillende nieuwe
op de kust van Nieuw-Guinee verschijnen. Hamy gaat na,

hoe die namen bij de oude cartografen en geschiedschrijvers,

van G. Mercator (1569) af tot en met d’Ablancourt (1700),

op de kaart zijn gebracht Vervolgens tracht hij, daarbij

hoofdzakelijk afgaande op de bij Herrera genoemdeafstan-
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den tusschen de verschillende plaatsen, de genoerade havens
en riviermonden op de moderne kaart van Nieuw-Guinee
(die in Haray’s tijd, 1877, aan nauwkeurigheid nog veel te

wenschen overliet) thuis te brengen.

Bij zijne besprekingen stelt Hamy op den voorgrond, dat

de Noordkust van den Vogelkop door de oude Spaansche
zeevaarders in eene onregelmatige aaneengesloten, convexe
lijn over de eilanden Noemfor en Japto is gedacht zich

voort te zetten in Nieuvv-Guinee’s Noordkust: „prenant de
„loin pour la continuation de la terre ferme les cotes de
„Mafoor et de la longue ile de Jobie”. Dit feit ligt voor
de hand; de groote diep indringende Geelvinkbaai kreeg
eerst na Jacob Weyland’s tocht in 1705 zijne volledige

bekendheid.

De voor ons doel belangrijkste gevolgtrekkingen van
Hamy zijn allereerst de gelijkstelling van Primera Tierra

met Kaap de Goede Hoop en van Puerto de Santiago met
de Doreh-baai, dus het huidige Manoekwari, zulks op grond
der ligging op ± 1° Z. B. en de omstandigheid, dat Saave-

dra’s schip den naam Santiago droeg. Voorts denkt Hamy
zich de haven van San Andres ergens op Japen’s Noordkust.

Ten slotte is zijne voor ons doel meest belangrijke conclusie

de identificatie van de Rio de San Augustin met de Mam-
beramo en de Rio de las Virgines als een der westelijke

en de Rio de San Pedro y San Pablo als een der Oostelijke

secundaire mondingsarmen der Mamberamo, met het Isleta

de la Ballena als delta-eilandje.

Wichmann verwerpt alle overwegingen en besluiten van
Hamy, naar mijn gevoelen ten onrechte. De door Herrera

vermelde gegevens zijn niet w^aardeloos en de opgegeven

afstanden kunnen naar schatting en verhoudingsgewijze wel

degelijk van nut zijn. In dit verband acht ik van veel belang,

dat Herrera het eilandje Bueno Paz= Mo de la Bueno Paz

bij Punta Salida op 40 mijlen ten Oosten van de San Augus-

tin plaatst. Zooals Wichmann reeds vaststelt, is dat eiland

ongetwijfeld Niroe Moar, het grootste der twee Wakde-
eilanden, waar men zeer vreedzaam werd ontvangen en 13

dagen bleef liggen. Uit dien afstand volgt toch zeker, dat
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nimmer de Bier, maar wel de Mamberamo met de San

Augustin kan overeensteramen.

Ten aanzien van de identificatie van La Ballena met

Koning Willems Eiland vestig ik nog op het volgende de

aandacht.

Het Koning Willems Eiland sluit op sommige kaarten der

vorige eeuw als delta-eiland de monding der Mamberamo
af. V66r dit eiland bevindt zich nog een zeer klein eilandje,

eveneens bij de delta behoorend. Volgens Robide van der Aa
dagteekent de naam Koning Willems Eiland waarschijnlijk

van Dampier’s ontdekkingsreis ').

Uit de hedendaagsche zeekaarten en de verkenningen en

opmetingen verricht tijdens de groote Mamberamo-expeditie

van 1913 — 1914 door de Luitenants ter zee Stroeve en

Doorman in de zoogenaamde Westelijke en Oostelijke

delta’s der Mamberamo blijkt, dat het water dier rivier

thans in hoofdzaak door e^n mond van 500 M. breedte

beOosten Kaap d’Urville afvloeit. Door den zijarm, de Weir,

vroeger waarschijnliik de hoofdtak, trekt thans slechts

weinig water van de hoofdrivier.

De Zeemansgids zegt op biz. 327: „Tusschen Weir en

„Mamberamo-rivier vindt men een groot aantal kreken,

„die alle met elkaar in verbinding staan en waarvan de
„monden door banken, waarin hier en daar geulen zijn,

„zijn versperd. Bij graven in het zich langs de kust strek-

„kende zandstrand wordt op ongeveer 1 M. diepte zoet

„helder drinkwater verkregen”

Alhoewei de kustlijn tusschen de Weir en de Matabori
thans niet door groote of kleine delta-eilanden wordt
onderbroken, bewijzen de schetskaarten duidelijk, dat het

mondingsgebied der Mamberamo eertijds onder eilanden-

vorming bij de kust door talrijke zijarmen doorsneden was.

Ook thans zijn binnen het tijdsbestek van enkele tientallen

jaren in den benedenloop der Mamberamo zeer groote
veiieggingen van de hoofdbedding waargenomen en in

kaart gebracht.

') Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea, 's Gravenhage, 1879, biz. 105,

Zie ook de kaart achter in dit werk opgenomen.
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Met het bovenstaande wil ik aantoonen, dat tusschen

de kustlijnen der Mamberarao-delta van heden en van vier

eeuwen geleden ongetwijfeld aanzienlijke verschillen zullen

zijn geweest Een zeer klein driehoekig eiland, vlak bij de
kust, dat de naam „de Walvisch” verdiende, behoeft naar
mijn gevoelen dus niet ten Oosten van de Mamberamo te

worden gezocht, zooals Wichmann doet, doch kan meer
in overeenstemming met den koers der San Juan worden
aangenomen, als te zijn geweest een deita-eilandje der

Mamberamo.
Uit Alvarado’s beschrijving van de landing der Spanjaarden

den 20sten Juni 1545 op de Noordkust van Nieuw-Guinee,
zijn nog belangrijke gegevens te halen. Ten aanzien van
de naamgevingen zegt Dr. Hamy *)= „Mais la ressource

„la plus habituelle pour ces designations topographiques

„toujours renouvelees se tirait de Talmanach”. Voor de rivier

Sant Agustin of San Augustin komt de 20ste Juni als naam-
dag niet overeen met den hedendaagschen almanak, waarin

de 28ste Augustus aan dien heilige is gewijd, die echter

in Spanje alom vereerd wordt, vandaar waarschijnlijk de

naamgeving.

De kust is aan weerszijden der Mamberamomonding in-

derdaad zoo goed als onbewoond. Men vindt er slechts

enkele tijdelijke nederzettingen van zwervende Papoea’s, die

op de vischvangst en het sagokloppen uit zijn.

Omtrent de landing vindt men bij Herrera vermeldt *).

Woensdag den ITden (Joni) stood

de zon op twee graden aan den
kant van het Zoideoy zeer nabij

het groote eiland en den 20sten an-

kerden zij bij dat eiland en namen
water en hout, en zij gaven het

den -naam van Nienw-Guinee; het

volk is zoo zwart als dat van

Gninee en goed gezind.

Commentaires p. 473..

Historia general de los hechos de lo$ CasteUaneSi Dec. VII, Libre

V Cap. IX, p. 97. (Herdruk. Madrid 1730):.

i Miercoles a diez i siete se tomo
el Sol en dos grades de la vanda

del Snr, mui cerca de la Isla gran-

de, i a los veinte surgieron en

ella, i tomaron agua, ' i lena, i la

,,pnsi,eron por noiiibre la Nueva
Guinea; la Gente es.tan ate^ada,

COmo de la Guinea, i bien dis-

puesta.
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Herrera vermeldt hier niet den naam van Rio de San

Augustin, dien men echter wel aantreft op de overzichts-

kaart, gevoegd bij zijne „Descripcion de las Indias del

Poniente”. Deze beknoptheid vindt zijn reden in den aard

van Herrera’s werk, hetwelk eene „historia general” is der

Spaansche ontdekkingen. Uit bovenstaande beschrijving

blijkt echter duidelijk de ontleening aan Alvarado’s Relacion.

Dat Herrera bovendien over meer uitgebreide en gedetail-

leerde gegevens beschikte, valt te bewijzen uit de verschillen-

de namen en gegevens in zijne aardrijkskundige beschrijving.

Inzake de Retes’ benaming van het groote eiland met
Nueva Guinea, op grond van de gelijkenis der Papoea’s met
de negerbevolking der Goudkust, is het hier de ongezochte

gelegenheid, nogeens te wijzen op de zeer belangwekkende
artikelen hieromtrent van L’Honore Naber en Dr. F. G.

Wieder, in het jaar 1915 verschenen in het T. K. N. A. G. ')

L’Honore Naber toont aan, dat, toen wij Nederlanders de

Latijnsche benaming Nova Guinea op de kaarten van Orte-

lius en Mercator gingen omzetten in Nieuw-Guinea, men
slechts het bijvoeglijk naamwoord heeft vertaald en den
eigennaam, welke ongetwijfeld ontleend is aan Afrika’s

Westkust, onvertaald liet. Dr. Wieder stelt vast, dat voor
zoover bekend de naara Nueva Guinea het eerst gedrukt

voorkomt in 1561 op de kaart van Ruscelli, terw ijl de vorm
Nova Guinea in 1563 in Galvano’s werk „Tratado” en in

1564 op de kaart van Ortelius voorkomt, zulks naar aan-

‘) L’Honore Naber, Nueva Guinea, Nova Guinea, Nieuw-Guinea,
Nieuw-Guinee. T. K. N. A. G. 2de Serie, Dl. XXXII. 1915, biz. 527-533.

Dr. F. C. Wieder. Wanneer en hoe werd de naam van Nieuw-Guinea
het eerst gedrukt? Als boven, biz 533— 534.

2) Aan het slot van zijne interessante historische beschouwingen over

dit onderwerp stelt de schrijver voor, de spelling Nieuw-Guinea op te

offeren en voortaan te schrijven Nieuw-Guinee, in overeenstemming met
naam, afleiding, uitspraak en ten deele ook oude spelling, Naber wijst

er nog op, dat de verbuiging „Nieuw-Guineesch minder leelijk is dan
Nieuw-Guineasch”. Hierbij aansluitende, vestig ik er de aandacht op, dat

men in de weekbladen der vereenigingen voor kolonisatie van Indo-
Europeanen op Nieuw-Guinee zijn tong af en toe breekt op de afleiding

„Nieuw-Gumeaer”, „Nieuw-Guineeer'’ verdient zeker de voorkeur.
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leiding van Wichmann’s mededeeling, dat de naam Nova
Guinea voor het eerst in druk verscheen op Mercator’s wereld-

kaart van 1569. Ook L’Honore Naber vestigt daarop gelijk-

tijdig de aandacht.

De vergelijking met Guineers werd overigens niet voor
de eerste keer hier gemaakt.

Rouffaer toch, in navolging van Tiele '), vestigde onze

aandacht op een „Relaas van den zeevaarder en late-

ren Augustijner monnik Andres de Urdaneta over den
vloottocht van Loaysa (1525—1535)” in 1537 aan Karel V,

afgedrukt bij Navarrete ®), waarin, zooals Rouffaer het uit-

drukt, reeds op de naamgeving Nieuw-Guinee wordt „ge-

praeludeerd” en wel in de volgende zinsnede
: „A1 leste

desta dicha isla de Batachina, hay otras muchas islas que

se llaman los Papuas, y la gente dellas son todas negros,

de cabello revuelto como guineas, e todos son flecheros =
Ten Oosten van dit gezegde eiland Batachina (Djailolo), zijn

tal van andere eilanden, die genoemd worden de Papoea’s,

en het volk daarvan zijn alien negers, met gekruld haar als

Guineers, en alien zijn boogschutters”.

Zie hier, zegt Dr. Rouffaer, „la Nueva Guinea”, Nieuw-
Guinea reeds in embryo ^).

Alvarado’s verhaal verder op den voet volgende, komt
men aan de beschrijving, door Ortiz gegeven van de kust,

welke voor iemand, die den Nieuw-Guineewal aan weers-

zijden der Mamberamo kent, ondanks hare beknoptheid

treffend van juistheid is.

„Zoo ver zij langs de kust voeren, was het land heel

mooi om te zien en bij de zee waren groote vlakten op

£)e Europeers in den Maleischen Archipel. Bijdr, T, L. en V, 4, III,

1879, 'biz.: 24.

Coleecion de los viages y descrubimientos . . . , . For, D. Martin
FERNANDEZ: DE Navarrete. Tomo V. p. 436..

Zie t.De''''Javaan$che naam „Seran” van Z, W, Nieuw Guinea voor

1545 ren een rapport van Rumphius over die kust van 1654. T.K.N.A.G.

2e Serie, DL XXy. 1908. biz. 308 en:309. :
.

Yerg. G.P. Rouffaer, Oudjavaansche eilandnamen in de Groote Dost,

in hetzelMe
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vele plekken”. Deze vlakten zijn ongetwijfeld de westelijke

Mamberamo-delta van Weir tot Mamberamo en de Oos-

telijke tot de Matabori, daarop gevolgd door de vlakten

van de benedenloopen der Apauwar, Verkam en Tor.

„en in bet binnenland kwam eene hooge bergreeks „cor-

dilleras de sierras” te voorschijn”. Hiermede wordt zeker be-

doeld, in het Westen het Van Reesgebergte en mogelijk ook

bet hooge bergland langs de Oostkust der Geelvinkbaai, het-

welk van zee uit be-Noorden Koeroedoe duideiijk zichtbaar

is; in het Oosten het Gauttiergebergte. De Zeemansgids

zegt: „Zoowel uit het dal van Apauwar als dat van „Oe-

„doeahit (Tor-rivier) rijst het Gauttiergebergte steil op en ver-

„heft zich bijna zonder voorgebergte totlOOOM. en meer

„Het geboomte bij de zee was dicht struikgewas (arcabuco)

„en in het wild groeiende dennen (pinos salvajes)”. Hier

spitst iedere Mamberamo-explorateur de ooren! Kenschet-

sender aanduiding voor de kuststreek Weir-Mamberamo-
Apauwar-Verkam bestaat er niet. Een lange reeks tjemara’s

(Casuarina equisetifolia Forst.) duidt reeds van verre den

ingang der Mamberamo-monding aan. Uit den Zeemansgids

haal ik het volgende aan: „Langs dekuststrekt hier (Weir)

een 100 M. breed zandstrand, begroeid met casuarinen,

waarachter uitgestrekte moerassen” (biz. 327). „Van Hoek
d’Urville tot Matabori strekt zich langs de kust een 50 tot 100

M. breed zandstrand uit, waarachter een 80 M. breede, met
tjemara’s begroeide strook” (biz. 347). „(Van de Matabori)

Tot aan de Verkam-rivier is de kust hoofdzakelijk begroeid

met casuarinen en dicht struikgewas, daar beO. worden
veel klaiiperboomen aangetroffen” (biz. 348).

„En de dorpen waren vol kokospalmen”. Deze beschrij-

ving heeft dus betrekking op de kust ten Oosten van de

Verkam-rivier, waar men van Sarmi af op regelmatige

afstanden groote en kleine Papoea-nederzettingen aan de

kust aantreft.

De beide eilandjes, die men vervolgens den 23sten Juni

’s avonds bereikte, en waar men aan land ging, zijn zooals
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reeds gezegd, de Wakd^- eilanden. Deze eilanden zijn ook
nu nog goed bevolkt. Opmerking verdient het, dat in Alva-
rado’s verhaal eerst thans de opmerking komt, dat de be-

volking van deze eilanden uit negers bestaat en „zwarter is

dan die van de gepasseerde (eilanden) en zoo zwart als die

van Guinee”. Hieruit zou men kunnen besluiten, dat men
tusschen de Padaido- en de Wakde-eilanden op den vasten

wal geen bevolking heeft ontmoet, hetgeen overeenstemt
met het ook thans zoo goed als onbewoonde kustgedeelte

Weir-Mamberamo-Verkam.
De bewoners leefden volgens Ortiz’ mededeelingen nog

in het steentijdperk ; zij haalden hun sago van den over-
wal, hetgeen zij ook nu nog doen. De naam „Zapafo”, die

de Spanjaarden opvingen voor het groote eiland, meen ik

op de Nieuw-Guinee-kust thuis te kunnen brengen in den
naam „Daboeafoh”, daartoe gebracht door lezing van Gjel-

lerup’s artikel over de bevolking van Sarmi ^).

Daboeafoh was het grootste der drie dorpen op het in

ouden tijd goed bevolkte schiereilandje Sarmi iets ten Westen
van de Wakde-eilanden aan de kust gelegen. In die richting

wijzende, ligt de veronderstelling voor de hand, dat de
Spanjaarden den naam dezer kampong hebben opgevangen
en als Zapafo vereenzelvigd hebben met het groote eiland ^).

De Zeemansgids noemt de plaats tusschen de beide eilanden

Insoe-Moar en Insoe-Manai eene uitstekende reede. Men
ankert er in 9 tot 18 M. water en bij de zwaarste deining

buiten ligt men hier in kalm water. Ortiz heeft dus op de

Noordkust wel de beste ankerplaats uitgezocht om te schuilen

voor het slechte weer, ook met het oog op de vreedzame
bevolking en de voedselvoorziening.

In het vastleggen van den koers der San Juan na het

verlaten van de Wakde-eilanden is Wichmann’s zienswijze

ongetwijfeld juist, dat de drie eilandjes op 8 Juli door de

') 1- c. biz. 31.

; :^) Ik ben; Biet zeker met deze gissing de eerste te zija. Er staat mij

nog eene uitspraak over liet woord „Zapafo” voor den geest in een ar-

tikel, hetwelk ik op het oogenblik niet kan terngvinden-

T.B.G. 73-2 11
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Spanjaarden gezien en door de bevolking genoemd Cerin, niet

anders kunnen zijn, dan de eilanden Masi-Masi, Jamna en

Modema, terwijl de drie eilanden^ waar men op 11 Juli

naar toe ging en een matrons door de Papoea’s werd
neergepijld, de drie Podena-eilanden moeten zijn geweest:

Podena, Jarsoen en Anoes. Naar mijne meening behooren

deze tot de Ilhas da Mala gente, de eilanden met de slechte

bevolking, op de oude kaarten.

Ten aanzien van de groote rooksignalen, die men bij het

voorbijvaren op den vasten wal maakte, merk ik op, dat

dit gebruik nog bij verschillende Papoea-stammen bestaat.

Ook in het hooggebergte in de valleien ten Noorden van
de Carstenstoppen heb ik meegemaakt, dat de bevolking

elkaar met rookvuren op groote afstanden seinen gaf.

Eene detail-studie van het verdere gedeelte van Ortiz’

tocht langs het meer Oostelijke gedeelte derNoordkustheb
ik mij in dit artikel niet ten doel gesteld. Ik acht het echter

gew'enscht voor een juistbegrip der bij dit artikel afgedrukte

kaartjes van Mercator en Visscher mede te deelen, dat

Ortiz den tocht langs den vasten wal vervolgde tot Kaap
de la Torre, dus ongeveerde mending der Sepik of Kaiserin

Augusta-rivier, daarna den oceaan in stak, daar enkele

eilandengroepen ontdekte en door sterken tegenwind en

stroomingen daartoe genoodzaakt, eindelijk na herhaalden
aandrang aan den wensch zijner bemanning gehoor gaf

om van de volvoering van zijn opdracht af te zien en weer
langs de Ilhas de Mo, dus de Wakde-eilanden, naarTidore
terug te keeren. Men kwam daar den 3den October weer
op de reede.

Het verdient bijzondere aandacht, dat in Alvarado’s ver-

haal over den op den terugweg gevolgden koers vanaf
laatstgenoemde eilanden tot aan Tidore niets vermeld staat.

Intusschen heeft men er ruim een maand over gedaan, dus
aanzienlijk langer dan op den heenweg. En dat terwijl men
nu toch zeer waarschijnlijk den wind mee had. Waar is

men al dien tijd verbleven ? Wichmann legt den koers

boven de Schouten-eilanden langs. In verband met de
benamingen op de oude kaarten acht ik het zeer goed
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mofjelijk, dat men door Straat Japen en lanj?5 de Noord-
kust van den Vogelkop naar de Molukken is teruggezeild.

*

De gegevens der reisverhalen dienen ten slotte getoetst

te Worden aan de kaarten. Alhoewel op Girolamo Ruscel-

li’s wereldkaart van 1561 de naam »Nue\^a Guinea” voor
zoover bekend voor het eerst voorkomt

' ), bestaat het ge-

heele kaartbeeld van het nieuw ontdekte land siechts uit

een gearceerde kustlijn, waarvoor regelmatig een groep

eilandjes is geteekend. Er is naar mijne meening eene nog
primitievere voorstelling, welke op Ortiz’ reis betrekking

heeft Op het Westelijk halfrond der wereldkaart van Michael

Tramezzini van het jaar 1554 vindt men ter plaatse van
Nieuw-Guinee naast de eilanden-groepen „Insul das papuas,

Insul de Don Jorge en Insul de gomes des quera”, welke aan
de tochten der Portugeezen Don Jorge de Menezes (1526—27)

en Gomes de Sequeira (1527) herinneren, nog eene andere

eilandengroep onder den naam „Ins des hobres blancos”

ingeteekend, waarmede zeer waarschijnlijk de door Ortiz

ontdekte Islas de Hombres blancos (Gente Blanca) zijn

bedoeld.

Het kaartbeeld, waarin de ontdekkingen van Ortiz de

Retes voor het eerst nagenoeg in haren vollen omvang
tot uitdrukking komen, is Gerhardus Mercator’s wereldkaart

van het jaar 1569, waarvan hierachter eene afbeelding is

1
Eilanden

ien N. Geeivink-

* Bacu

M. M
j
/'Amheranto-i Noordkusf

deJfn.Apauwar^ JCce/namba £//?

‘
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I

r
^
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. Wakkenaer-iiaehi
'Paafidek Torre

« <3
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A
:

E. Mordenskiold, Facsimile Alias, PL XLV*
2) A. E. Nordenskiold. Periplm, tS97. Fl. 65, hlz, 146.
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gegeven, voor zoover deze Nieuw-Guinee’s Noordkust be-

treft ')• Naar mijne meening valt de voorstelling van die

kust zeer duidelijk te ontleden in een vijftal deelen, zooals

hiervoor aangegeven.

Deel I kan niets anders voorstellen dan de Noordkust

van den Vogelkop van Kaap de Goede Hoop tot de Doreh-

baai (Manokwari). Deel II geeft de nog onbekende Geel-

vinkbaai weer met de nieuw ontdekte eilanden daarvoor:

Y. de los Martyres (eigenlijk La Sevillana= Noemfor) en

Y. de Crespos = de Schouten- en Padaido-eilanden. Meos
Noem (La Gallega) en Japen zijn aan bet vasteland ver-

groeid. Deel III siuit hierbij duidelijk aan als bet mondings-

gebied der Mamberamo met de Rio de S. Augustin als

hoofdrivier. Daarop volgt deel IV de serie groepen van
kleine eilandjes voor de Noordoostkust van Ned. Nieuw-
Guinee; I. de Arti, I. de Arimoa en I de Mala Gente= de

Koemamba eilanden, de eilanden Ansoemanoear en Van-
doemoear bij Sarmi, de Wakde-eilanden, de Jamna-eilanden

en de Podena-eilanden. Groep V geeft ten slotte weer bet

kustgedeelte Walckenaerbocbt — Kaap de la Torre met
voorliggende en verder afgelegen eilanden, betwelk ik

onbesproken beb gelaten.

Bij Hamy, Tiele, Robide van der Aa, Wichmann,e.a.kan
men over de identificatie der benamingen I. de Mo, 1. de
Arti en I. de Arimoa de noodige bescbouwingen vinden.

Het grootste der Wakde-eilanden beet, zooals reeds gezegd

Insoe Moar; het grootste der drie Koemamba-eilanden
Niroe-Moar. AI wordt deze laatste eilandengroep in Alva-

rado’s verhaal niet genoemd, zeker is bet dat de eilanden

in elk geval door Ortiz en zijne tochtgenooten moetenzijn
gezien, zooals Hamy, Wichmann en andere schrijvers ook
aannemen. Dat zoowel bij Ortiz als bij Le Maire, die in 1616

de Wakde-eilanden voor het eerst weder aandeed, door de

') Naar eene fotographische reproductie van Taf. I. in Wichmann’s werk
Nova Guinea, Vol. II, 2itoe Partie, voorstellende een gedeelte van Ger.
Mercator’s kaart: Nova et aucta terrae descriptio, Duisburgi 1569; ontleend
aan E. F. Jomard. Les Monuments de la Giographie, Paris (1842 - 62)

PI. XXL
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gelijkluidende namen Moar verwarring is ontstaan, die

bij de cartographer! nog grooter is geworden, ligt voor
de hand.

Voor hetgeen ik in dit artikel in hoofdzaak wil aan-
toonen, namelijk dat de Maraberamo en de Rio de San
Augustin identiek zijn, is de ligging dier rivier in het

door raij aangegeven deel III van Mercator’s kaart van
groote beteekenis. Zoo de San Augustin gelijk zou zijn aan
de Bierrivier, zou zij op Mercator’s kaart moeten vallen in

deel IV.

Een laatste belangrijk punt, waarop Wichmann nog in-

gaat naar aanleiding van de uitvoerige commentaren daar-

op van Dr. Hamy, is de voorstelling van Nieuw-Guinee’s
Noordkust op de talrijke kaarten der groote geographen
en geschiedschrijvers uit de 16de en het begin der 17e eeuw,

volgende op Mercator. Gaarne zou ik ook daarover mijne

ineening willen zeggen. Het is mij echter niet mogelijk zulks

te doen, zonder Wichmann daarbij volledig aan te halen

;

„Vergleicht man die Quellenschriften und die dazu zu zah-

„iende Weltkarte von Mercator (1569) mit den spaterenDar-

„stellungen der Nordkiiste von Neu-Guinea, so iiberraschen

„nicht nur die Veranderungen, welche die Kustenumrisse

„erfahren, sondern auch das Auftreten neuer Namen. Da
„aber kein europaisches Fahrzeug vor der Le Maire’schen

„Expedition an diesen Gestaden vs^ieder auftauchte, so ist

„nur zweierlei denkbar. Entw^eder bestehen Oder bestanden

„noch andere Niederschriften fiber den Verlauf der Expe-

„dition, die die ursprunglich bekannt gewordenen zu ergan-

„zen vermochten, oder alle die Zutaten sind rein willkurlich.

„Die beiden in Betracht kommenden Schriften fuhren,

„unteremander fast wortlich fibereinstimmend, diefolgenden

„geographischen Namen auf: Primera tierra, El Aguada,
„Santiago, Buen Puerto, Islas de los Crespos, San Andres,

„Las Virgenes, La Ballena, Rio de San Augustin, San Pedro

„y Pablo, Sant Geronimo {Hieronimo), Morro de buena Paz,

„Punta Salida 6 cabo de San Lorenzo, El Arrimo, Malagente,

„Ei Ahrigo, Bahia de San Nicolas, Gaspar Rico, Gente Blanca,

„Madre de Dios, Buen Bahia, Natividad de Nuestra Sehora 6
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„Bahia de los Volcanes, Volcan, La Caymana '), Ahnliche, zum
„Teil mit dieser Liste ziemlich genau iibereinstimmende Na-

„men finden wir auf den Karten von Fernao Vaz Dourado

,,(1570), Petrus Plancius (1594) Richard Hakluyt(1599), Antonio

„de Herrera (1601), Jodocus Hondius (1607), Nic. Visscher

,,(1617). Ich hake nun alle kursiv gedruckten Namen fur spa-

„tere Einschaltungen und begrunde dies nicht allein damit,

„dass sie in den vorhandenen Quellen nicht erwahnt werden,

„sondern auch, weil auf dem westlich von den Crespos-

„Inseln liegenden Kiistengebiet, das den Spaniern unbekannt

„geblieben war, sich eine Reihe von Namen eingetragen

„finden (Primera tierra bis Buen Puerto), die sicher auf

„Erfindung beruhen. Ich kann denn auch den Bemiihungen

„Hamy’s, der fiir diese Lokalitaten einen Platz auf den

„modernen Karten sucht, keine weitere Beachtung schenken”.

Wichmann’s standpunt blijkt het best uit vergelijking

van de beide hier achter afgebeelde kaartjes van Mercator

en Visscher *). De benamingen op Mercator’s kaart koraen

alle in Alvarado’s reisbeschrijving voor, of stemmen daar-

mede overeen. Deze, de gewoon gedrukte, wenscht Wich-
mann te aanvaarden. De cursief gedrukte namen, die men
op de kaart van Nic. Visscher kan nagaan, vindt men terug

in de geografische beschrijvingen van Lopez de Velasco en
Herrera.

Nu is Wichmann’s betoog raij niet duidelijk. Berusten

de na Mercator op de kaart verschijnende benamingen op
fantasie ? Zijn zij nu alle „rein willkiirlich”, of alleen

degene die betrekking hebben op het kustgedeelte ten

Aan deze namenreeks kan nog worden toegevoegd : Costa baya en
C. Blanco. Op de kaart van Cornelis Doedtsz, 1598, waarvan ik eene fotogra-

fische reproductie ter inzage ontvingvan den heer C. R. Boxer, vindt men
deze namen op de Noordoostkust tusschen Buena baya en P. de gasparico.

Zie voor deze kaart het ardkel van J. W. van Nouhuys: Zeekaarten

van het schip De Liefde Ex-Erasmus uit Ao 1598 in T. K. N. A. G., 2e Serie

Deei XLVIII, 1931, biz. 843.

2) Eveneens eene fotographische reproductie van een gedeelte van het

kaartje in WtCHMANN's werk op biz. 29: Kaart van Nic. Visscher. Insvlae

Molvccae . . , . . . ontleend aein z Remarkoble Maps of the XYth, XWlth
and XVII Centuries II. Amsterdam. 1895. No. 3.
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Westen der Crespos- eilanden ? Ik heb alien eerbied voor
Wichmann’s groote deskundigheid en ontzaglijke littera-

tuur kennis, maar bet gaat boven inijn begrip van to-

pograaf, dat al die naderhand op de kaart gebrachte be-

namingen niet op eenigerlei basis zouden berusten. De
benamingen passen in verschillende opzichten te goed
in het kaartbeeld der Noordkust en de reisbeschrijvingen

van Ortiz’ tochf*), dan dat zij geheel willekeurig zouden
zijn. Er zijn inimers bewijzen, dat er buiten Alvarado’s

verhaal nog andere authentieke bronnen bestaan of bestaan

hebben; Wichmann zelf neemt ze aan. De vraag rijst aan-

stonds, waaraan Mercator de gegevens voor zijn kaartbeeld

van Nieuw-Guinee heeft ontleend. Rechtstreeks aan Ortiz

schetsen en dagboek, welke toch zeker zullen hebben be-

staan, of uit de tweede hand ? De benamingen „Y de Arti”

en „Y de Arimo” komen bij Alvarado niet voor, terwijl

Mercator La Sevillana, La Gallega, La Ballena en I. de

Magdalena weglaat. Mercator moet dus ook uit andere

bronnen hebben geput. Bekend is voorts de groote schuw-
heid en geheimzinnigheid, die Spanjaarden en Portugeezen

hebben betracht met de gegevens hunner ontdekkingen,

zoodat het niet behoeft te verwonderen, dat vollediger gege-

vens over de tochten der Spanjaarden naar Nieuw-Guinee
eerst later zijn bekend geworden.

Ook de stellige uitspraak van Wichmann, dat de Spanjaar-

den onbekend zouden zijn gebleven met de Noordkust
van den Vogelkop, meen ik in twijfel te moeten trekken.

Over Saavedra’s tweede tocht in 1529 is slechts bekend,

dat op 2° Z. B. eene kust in ’t zicht kwam, waar men goede

ankerplaatsen aantrof en waarlangs men 500 Leguas voer

tot 5° Z. B. Wichmann zegt: „Es war dies jedenfalls die

Nordkiiste von Neu Guinea” ^). Wanneer Wichmann zich

ook bier star heeft vastgehouden aan de volstrekte juist-

heid der breedtebepaling, dan zou ook Saavedra eerst

Bij voorbeeld El Albrigo = de schuilplaats, waar men op 10 Juli

voor, anker ging.

,

2), Wichmann,- Nova Guinea.' VoL L p.'20.. Vergelijk TifiLE, De Euro-

peerSrBiidx.T:h,my^
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oiigeveer bij de monding der Bier op de Noordkust zijn

beland. Dit standpunt is toch zeker te eng. Men lette hier-

bij eens op den afstand van 500 leguas=:2950 K.M., welke

gelijk is aan de geheele lengte van Nieuw-Guinee’s Noordkust.

Hamy’s veronderstelling op grond van Herrera’s beschrijving,

dat de haven Santiago overeenkomt met de Doreh-baai

(Manokwari), is ook in verband met den naani van Saavedra’s

schip, zoo dwaas nog niet.

Ook de omzwervingen van Grijalva in 1537 tusschen de

eilanden ten Noorden der Qeelvinkbaai en ten slotte de

terugvaart van Ortiz kunnen cartografische gegevens hebben

opgeleverd voor de kust van den Vogelkop. A1 leveren de

spaarzame en weinige uitvoerige reisbeschrijvingen, welke

over de Spaansche tochten tot ons zijn gekomen, geen rech-

streeksch bewijs voor de ontdekking van die kust door de

Spanjaarden, zoo acht ik het voorkomen van die kust op

alle kaarten van Mercator af, practisch het bewijs, dat de

Spanjaarden met de Noordkust van den Vogelkop bekend

waren.

In dit verband wijs ik nog op de bekende dubbele kaar-

teering van Nieuw-Guinee en de voorliggende eilanden op

de meest oude kaarten. Men beschouwe daarvoor b. v. die

van Mercator, Vaz Dourado en Visscher. Ten westen der

demarcatieHjn vindt men de Portugeesche gegevens met het

hoofdeiland onder den naam Ceiram en ten Oosten daar-

van de Spaansche met het hoofdeiland onder den naam
Nova (Nueva) Guinea. Herrera bezondigt zich daar niet aan

en laat op zijn kaart der Westelijke Indien de Portugeesche

gegevens weg.

Wichmann’s uitspraak, dat het kustgedeelte Primera tierra

(C. de Buen Despo) — El Aguada—Santiago—Buen Puerto

„sicher auf Erfindung” berust, acht ik niet bewezen en zijn

herhaaldelijk weinig vleiend oordeel over Hamy’s belang-

wekkende studie, welke vele goede denkbeelden bevat, lijkt

mij onverdiend.

*) Zie hierover o. a. : G. P. Rouffaer, De Javaansche naam „Seran”

van Z, W Nieiiiv-Guinea voor 1543 en een rapport van Rumphius over

die kust van 1684. T. K. N. A. G., deel XXV, 2de Serie, 1908, p. 308-347.
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Over de voorstelling van Nieuw-Guinee op de oude kaar-

ten, met als voorbeeld de kaart van Nic. Visscher, zegt

Wichmann: „Die urspriingliche Aufnahme, wie sie uns in

„der Weltkarte von Mercator entgegentritt, hatte schliess-

„lich eine Entstellung bis zur Unkenntlichkeit erfahren”.

Ook die meening kan ik, wat betreft de Nieuw-Guineekust,
niet deelen. De hoofdvormen komen op beide kaarten

volkomen met elkaar overeen. De vijfvoudige indeeling,

hiervoor door raij toegepast op Mercator’s kaart, gaat

ook op voor Visscher’s kaart met eene kleine wijziging

in de verhoudingen. De benamingen van Mercator vindt

men alie en op dezelfde plaats bij Visscher terug. De ver-

schillen iiggen in de details, in de sterk gekartelde kustlijn

en de kleine wijzigingen in de eilandengroepen.

Hiermede eindig ik mijne beschouwingen over den tocht

van Capitan Inigo Ortiz de Retes, „alferez mayor y maestre

de campo, un honrado hidalgo, leal de corazon y obras,

hombre animoso y gran trabajador”, zooals Fray Geronimo
de Santisteban in 1547 over hem schrijft aanDon Antonio

Mendoza, Onderkoning van Nieuw-Spanje ')• Ge daden
dezer kranige zeevaarders zijn onze belangstelling ten voile

waard. Slechts door ontleding van hunne reisverhalen tot

in de kleinste bijzonderheden en toetsing daarvan aan de

hedendaagsche kennis van land en volk der door hen

bezochte streken is het mogelijk ons een juist begrip te

vormen van hunne reizen en ontdekkingen, en dan nog na
veel wrijving van gedachten. Moge mijne zienswijze over

den tocht, gevoegd bij die van Tieie, Wichmann, Hamye.a.,

daartoe bijdragen.

Coieccion de documentos ineditos, tomo XIV, p. 161.



Naschrift
op het artikel van Ir. J. Moens, getiteld

„Het Berlijnsche Ardhanari-beeld en de

bijzettingsbeelden van Krtanagara”

door

Dr. W. F. STUTTERHEIM.

Gaarne maak ik gebiuik van de door de Redactie gebo-

den gelegenheid een naschrift toe te voegen aan het artikel

van Ir. Moens over de bijzettingsbeelden van Krtanagara.

IJiteraard zal ik mij daarbij bepalen tot het weerleggen

van zijne hoofdbezwaren tegen de identificatie van het

in een voorgaande aflevering gepubliceerde beeld uit het

Museum fur Volkerkunde te Berlijn met het in de Nagara-

krtagama vermelde bijzettingsbeeld van koning Krtanagara

te Sagala.

In de eerste plaats moet ik dan opmerken dat ik in het

betoog van mijn geachten opponent geen redenen zie om
af te wijken van mijne vertaling van zang 43 strofe 5/6

van de Nagarakrtagama. Zooals men zich zal herinneren

is mijne interpretatie van dien locus zoodanig, dat ik twee

bijzettingsplaatsen van Krtanagara aanneem: Jajawa, aan-

geduid in zang 43 ; 5 zonder vermelding van den naam,
uitvoerig beschreven in zang 56 en kort vermeld in zang

73, en Sagala, beschreven in zang 43:6 en vermeld in

zang 74. Moens daarentegen neemt aan dat er drie bijzet-

tingsplaatsen waren, waarvan twee in Singhasari, en acht

de uitdrukking „ring sakgala” (door Kern verbeterd in

„ring sagala”) te verbeteren in „ring sakala”, waarmede
de dichter „in sakala-gedaante” zou hebben gemeend ; dit

zou dus geen plaatsaanduiding, doch een bepaling van den
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vorm van het beeld moeten bevatten. Daardoor valt cle bij-

zettingstempel te Jajawa buiten de beschrijving van Krta-
nagara’s bijzettingsplaatsen in bedoelden locus. Daar deze

veronderstelling ten grondslag ligt aan een groot gedeelte

van Moens’ betoog, is het zaak hieromtrent eerst zekerheid

te verschaffen.

Hiertoe zij het mij dan vergund op te merken, dat wij,

indien wij Moens bijvallen willen, Prapanca van een lee-

lijken lapsus moeten betichten. Immers, daar de vermelding

van de veronderstelde derde bijzettingsplaats van den
vorst (Jajawa) geheel afzonderlijk en op een gansch andere

plaats in het gedicht plaats heeft (zang 56), zou de dichter

haar op de plaats, waar zij hoorde, vergeten hebben; na-

melijk bij de opsoraming van Krtanagara’s bijzettings-

plaatsen ter gelegenheid van de vermelding van zijn dood
(zang 43). Daar ik echter geen reden zie Prapanca in dit

opzicht van inconsequentie te verdenken (dat de bijzettin-

gen voor hem geen bijkomstigheid zijn blijkt toch wel uit

zang 38:6:2, hoe uitvoerig is hij daarenboven niet over

zijn historischen held Krtanagara !), acht ik het onwaar-

schijnlijk dat in een van de bovengenoemde strofen ook
niet tjapdi Djawi, zij het dan zonder vermelding van den
naam, te vinden zou zijn.

In de tweede plaats moet ik bekennen nog altijd aan

de vertaling van de uitdrukking „ringke sthana niran dhi-

narma” (43: 5) met „daar, waar hij werd bijgezet”, de

voorkeur te geven boven een vertaling met „hier werd
hij bijgezet”, waarbij dan gedoeld zou zijn op de plek

waar de verteller zich bevond, Singhasari. ') Maar ook al

mocht Moens er in slagen op goede gronden aannemelijk

te maken dat Kerns vertaling dient te worden verlaten,

Moens iaat zijn vertaiing steunen op die van Dr. Poerbatjaraka in

O. V. 1918 : 115, weike eciiter zonder andere motiveering is gegeveii dan

dat zij die van den schrijver
,
is (T. B. G. LXIV : 546). Tiians verwijst Moens

naar de nieowjavaansdie uitdrukking „ingkene”, iietgeen, afgezien van

de vraag in hoeverre deze verwijzing kracht van bewijs heeft inzake het

zeer zeldzaam :
voorkomende

'

„ringke”, : nog niets bewyst ointrent de on-

juistheid van Kerns vertalmg. Deze staat nog aan Moens,om aan tetoonen.
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dan meet ik er opmerkzaam op maken, dat ook dan nog

de context zich verzet tegen de opvatting dat Singhasari

bedoeld zoude zijn. Immers, de geheele inhoud der zooge-

naamde „historische zangen” is in de indirecte rede ge-

houden, hetgeen temeer opvalt na de directe rede van den

voorafgaanden zang, waarin Prapanca’s zegsman de mede-

deeling der historische gegevens aankondigt. Hoe wonderlijk

zou het nil zijn, indien de dichter plotselingzijn constructie

wijzigde en middenin het voordragen van den inhoud der

lontars (de geheele inhoud der historische zangen is als een

citaat uit de lontars op te vatten) gedurende een versregel

de directe rede bezigde, om onmiddellijk daarna weder voort

te gaan in de indirecte, Mij lijkt dan de eenig mogelijke

oplossing dat jjringke”, indien men het met Moens door

„hier” wil vertalen, zou moeten slaan op het voorafgaande

^iwabuddhaloka. En dat dat niet Singhasari behoeft geweest

te zijn, kan volgen uit een nadere beschouwing van den
term „mokta” die niet „overleden” beteekent, doch„ veriest”.

Veriest was Krtanagara nu allerminst bij zijn dood in den
kraton, die daarna waarschijnlijk verwoest werd — veriest

is hij eerst geworden toen op bevel van zijn opvolger

de verlossingsceremonien (Bali : njekah, en derg.) zijn ge-

houden en deze kunnen evengoed elders zijn gevierd ^).

In de derde plaats heb ik ernstig bezwaar tegen Moens’
interpretatie van „ring sa(k)gala”. Moens verwijst voor

') Zeer waarschijnlijk is deze oplossing echter ook al niet, daar de
verlossingsceremonien dan in Djawi zouden gehouden moeten zijn, als

men tenminste met mij aanneemt dat in strofe 5 laatste vers deze later

uitvoeriger (en daarom hier zoo onvoldoende ?) beschreven tjandi schuilt.

Wij zouden op gezag van Nagarakrtagama zang 63 vlgg. (fraddha raja-

patni) eer willen aannemen dat zij op bevel van Krtanagara’s opvolger

in diens kraton, Majapahit, plaats gehad hebben. De in de Pararaton ge-

noemde bijzettingsplaats van Krtanagara „ring turaapel” zou voorts met die

te Sagala identiek moeten zijn en de wijdingsnaam van Sagala’s dharma
geluid hebben Purwapatapan. Hieruit behoeft evenmin te volgen dat

Sagala in Singhasari gelegen was, daar Tumapel evenzeer de omgeving,
ja zelfs het geheele onderkoningsehap kan aanduiden. Een identificatie

met den torentempel behoeft hier nog veel minder uit te volgen, aange-
zien het bekend is dat er te Singhasari veel meet tjandi’s stonden en ten

tweede de door Krom naar voren gebrachte bezwaren tegen een plaatsing
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zijne vertaling met „geopenbaarde gedaante” (zoogenaamde
sakala-gedaante) naar meerdere plaatsen in de Nagarakf-
tagama en noemt zang 48 : 3. Mij zijn voorts nog bekend
zang 1 : 5, 32 : 6, 37 : 2 en 41 : 2. Op geen van deze plaat-

sen wordt echter de constructie „ring sakala” gebezigd,

doch in alle gevallen vi^ordt „sakala” eenvoudig adjectivisch

of adverbiaal gebruikt *). Ware het nu, dat de constructie

„ring sakala” zonder meer toelaatbaar was, dan bleef

Moens’ opvatting nog mogelijk, doch zulks is niet het ge-

val. Wij mogen hier natuurlijk niet denken aan de hol-

landsche uitdrukking „in geopenbaarden vorm” en „ring”

daarop vertalen met „in” ; uit alle plaatsen, waar in de
Nagarakftagama sprake is van dhinarma of pinratista blijkt

duidelijk dat eene constructie
,
,dhinarma ring”, ofhetdaar-

mede overeenkomende, uitsluitend kan worden opgevat
als een bijzetting op een bepaalde plaats en nimmer als

een in een bepaalde gedaante ^). Hiermede is Sagala dus als

plaatsnaam gegeven en wel als een plaatsnaam, niet slaande

op Kirtanagara’s bijzetting als giwabuddha. Dit alles neemt
de mogelijkheid natuurlijk niet weg, dat het in Sagala staande

beeld een sakala-vorm kan zijn geweest; uit den tekst blijkt

hiervan echter niet®).

van den torentempel in Krtanagara’s tijd (Inleiding II : 84 vlgg., bij welke

bezwaren ik mij zeer wel kan aansluiten, zooals ik spoedig hoop de ge-

legenheid te hebben te verdnidelijken) een voorloopig onoverkomelijk

beletsei daarvoor vormen. Voomitloopend op een nadere pnblicade moet
ik hier reeds als mijn meening te kennen geven, dat de torentempel

zelfs geheei bniten beschouwing blijft,

Nagarakrtagama 1:5:1 “ girinatha sakala

32:6:4 — ing ^iwapada sakala

37:2:3 - dewa sakala

41:2:4 — dewamurti sakala

48 : 3 : 4 — amoghasiddhi sakala

2) Nagarakrtagama o.a. 40:5:4 — dhinarma dwaya ri kageneogan ^ai-

waboddheng nsana; 41:1:4 — winangnn pradipa ^iwawimba ^obhita

rikang sudharma ri kidal; 41:4:2 — dhinarma ta sire waieri ^^iwawimba

len sngatawimba mimggw i jajaghn; 41 : 4 : 4 — dhinarma de haji ri wengker
uttama ipiwarca mnnggw i kumitir; enzoovoort.

Moens’ verderop te vinden opmerking inzake de zoogenaamde twij-

felachtigheid van Sagala in zang 74 moet op een vergissing berusten ; de
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Op grond van deze drie bezwaren wil ik dan ook reeds

hier als mijne meening te kennen geven, dat er in het

gedicht slechts sprake is van tivee bijzettingsplaatsen van
Kftanagara: een, thans bekend als tjapdi Djawi en in het

lofdicht besproken in 43:5 en 56, de andere, Sagala gehee-

ten en op een ons onbekende plaats gelegen '). De eerste

met een ^iwabuddhabeeld, de tweede met een ardhanarl.

Moens’ reconstructie van Krtanagara’s ?iwabuddha-emana-

ties zou dan eenige herziening behoeven.

Thans een enkel woord naar aanleiding van schrijvers

beschouwingen omtrent Krtanagara’s pantheon. Het zij mij

vergund aan de conclusies, voorzoover gebaseerd op zijne

uiteenzettingen der relaties en correspondences der diverse

tantrische godheden, niet dat beslissende karakter toe te

kennen dat de schrijver er wellicht aan toegekend wenscht

te zien, tenminste daar, waar het geldt het determineeren

van in de historische literatuur en in de archaeologie ver-

kregen gegevens omtrent Krtanagara’s bijzettingen. Ik behoef,

om deze reservatio aannemelijk te maken, slechts te wijzen

op schrijvers woorden, als hij het in het geding gebrachte

pantheon een „iconographisch labyrinth” noemt, dat „nog
practisch onverkend is”. Hiermede doe ik natuurlijk niets

af van de waarde, die zijne verkenningen en ronddolingen
in dit gebied voor ons inzicht in den aard van het Buddhisme
nit die dagen hadden en hebben, doch ik blijf voorloopig
huiverig de door hem verkregen voorloopige resultaten in

door Kern gemaakte scheiding tusschen een reeks van singhasarische en
een van majapahitsche bijzetplaatsen is namelijk niet vol te houden,
zooals Krom heeft aangetoond. Voorts zij het mij vergund op te merken,
dat naar mijn meening uit zang 43:5 niets blijkt omtrent de bedoeling
van den dichter Krtanagara’s (piwabuddha-bijzettingsplaats voor te stel-

len als de aardsche afspiegeling van de fiwabuddhaloka, zooals Moens
aanneemt.

’) Is dit Sagala misschien hetzelfde als het Sagada van zang 82

:

2,

dat de bijzondere belangstelling heeft van den vorst van Singhasdri ?

Een verschrijving van d voor 1 lijkt mij niet ondenkbaar. Dat Djawi een
bijzettingstempel is (waaraan Bosch in O. V. 1918 : 156 volgg. twijfelt) blijkt

uit het woord candi in zang 56:2:1.
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details als voldoende vaststaand te beschouwcn om cr

bewijzen uit te putten voor de opiossing van problemen,
welke ons door de archaeologie gesteld worden ')-

Ik richt mij dan ook liever eerst dan weer tot zijn betoog,

als hij op feitelijke gronden tracht mijn hypothese omtrent
bet Berlijnsche beeld te weerleggen.

In de eerste plaats dient dan een misverstand uit den
weg geruimd te worden. Sprekende van een „godheid’'

met ^iwaitisch-mannelijke en wisnuitisch-vrouwelijke eigen-

schappen heb ik geen oogenblik een cultusbeeld eener

godheid op bet oog gehad. Het woord godheid slaat slechts op
den vergoddelijkten vorm van den bijgezette; de Heer Moens
zal weten dat ik uiterst sceptisch ben op het punt zuivere

cultusbeelden in de oostjavaansche periode. Het voorkomen
van een „agaraistisch” godenbeeld zou mij zoo wonderlijk

lijken dat ik daar ongetwijfeld de bijzondere aandacht op
zou vestigen -). Eerlijk gezegd geloof ik, althans voor de
majapahitsche periode, niet aan het bestaan van zulke, in

Indie overtalrijke beelden.

In de tweede plaats acht ik het speciaal vermeld worden
door Prapanca van een ardhanari in zang 43 : 6 wel degelijk

en nog steeds een zaak van gewicht ^). Waar wij onder de

weinige door hunne lotusvegetatie als singhasarisch herken-

bare bijzettingsbeelden er slechts een hebben, dat een ar-

dhanari voorstelt en waar in het op dit punt gelukkigzoo

uitvoerige lofdicht van slechts een vorst uit de singhasarische

koningsreeks uitdrukkelijk gezegd wordt dat hij als ardha-

*) Ik gevoel ais voornaamste bezwaar het feit, dat het door den schrij-

ver gebezigde systeem grootendeels berust op gegevens uit andere tijden

en andere landen. '

2) Ik hoop met het gebrulk van het woord „againistisch” in den zio

van „behoorende tot de agama (openbare godsdienst)” geen aanleiding

te geveii tot misverstand ; Moens spreekt nl. op de eene plaats van de

„zuiver agaiiiistische ardhanari van Berlijn” hoewel hij elders beweert

dat het „geen regulier ardhanari-beeld” is, en tegen de ritueele eischen

strijdt.

2) Dat hiermede niet de, „eerste echtgenoote van den vorst” bedoeld

kail zijn' (vgL Van der Tuuk I : lOb) ' blijkt uit zang 46, waar de titels der

echtgenooten worden. opgegeven,.
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nari met zijne echtgenoote is bijgezet, daar meen ik deze

coincidentie niet te mogen veronachtzamen.

Weliswaar werpt Moens mij tegen dat van de bijzetting

als harihara toch ook geen bijzondere vermelding ward
gemaakt, hoewel wij weten dat zij in enkele gevallen voor-

kwam. Deze tegenwerping moet ik echter afwijzen, aange-

zien de bijzetting in ardhanarl-vorm beteekent dat er twee

historische personen ter sprake komen, terwijl die in een

harihara-vorm slechts een variant is van de bijzetting van
een persoon. In een historisch gedicht, en vooral in de

historische zangen daarvan kan het dan ook niet verwon-
deren de eerste bijzetting wel, de laatste niet afzonderlijk

vermeld te zien. Verzwijgen van de eerste zou de persoon

van de bijgezette vorstin niet tot haar recht laten komen.
Moens’ verwijzing naar de bijzetting van Krtarajasa heeft

dus naar mijn meening geen bewijskracht ten deze.

Wat voorts de vergelijking met het beeld van tjap^i

Djawi betreft, dat volgens Moens een ^iwawimba met een

aksobhya in de kroon zou moeten zijn, zoo meen ik deZe

opvatting met beslistheid te moeten afwijzen. Als Moens de
woorden „i ruhur mmakuta” vertaalt met „in den haartooi”

dan kan ik hem niet volgen. Er staat niets anders dan
„boven de makuta”, waarbij ik in het midden laat of met
dit woord een haartooi dan wel een kroon wordt bedoeld.

Kroms opvatting, dat het bedoelde aksobhya-beeld zich

precies boven het ^iwaitische beeld in een afgesloten bo-

venvertrek zou hebben bevonden, gelijk wij onder andere

aantreffen bij het eveneens singhasarische Kiijal ^), lijkt

mij dan ook nog steeds de meest plausibele. Temeer, daar

zelfs een vertaling met „bovenop de makuta” niet eens

correct behoeft te wezen.

Van veel meer beteekenis echter acht ik Moens’ opmer-
king inzake het verschil tusschen een jinawimba en een

eiwawimba. Inderdaad lijkt het alsof Prapanca hier weinig

systematisch te werk gaat door een beeld, dat er voorden
leek als een ?iwawimba uitzag, te betitelen met den naam

') Zie Publicaties van den O. D. deel I plaat 21 en 22.
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jinawimba, buddha- of dhyanibuddha-beeld. Toch lijkt mij
ook deze moeilijkheid niet onoverkomelijk : Kftanagara toch
is bij uitstek in het gedicht de persoon, die buddhistisch

en ?iwaitisch tegelijk is en als personificatie of, als men
wil, incarnatie van (^iwa en Buddha tegelijk gold, waarbij

de buddhistische de later verworvene (jina-wijding !), hoo-
gere eigenschap is. In overeenstemming hiermede zien wij

dan ook in zijn graftempel te Djawi een lager, zichtbaar

?iwaitisch beeld, waarboven, geheim, een aksobhya troont.

Waar nu van een dergelijke hoogere buddhistische wijding

van zijne echtgenoote nergens sprake is en wel ook geen
sprake geweest zal zijn, daar kan het ons niet verwon-
deren als wij het bijzettingsbeeld voor hen beiden in een
?iwaitische ardhanari terugvinden, die echter door den in-

gewijden buddhistischen wijze (sugatamuniwara ; zang 38 : 3)

vergeleken wordt (Iwir) met den jina wairocana en
zijne pakti locana en aangeduid als jinawimba. Ware het

niet, dat deze beide namen genoemd werden, dan zou
het inderdaad willekeur wezen in de ardhanari het beeld

uit de Nagarakrtagama terug te willen zien; thans worden
zij echter genoemd en blijken zij te zijn de goden die bud-
dhistische correspondenties zijn der fiwaitisch-mannelijke

en wi§puitisch-vrouwelijke helften van het Berlijnsche beeld.

Voegen wij daarbij dat Prapanca, zelf ijverig Buddhist

zijnde (men bedenke zijn voorspraak in zang 37 : 6 voor
een buddhistisch heiligdom, dat in verval geraakt was),

blijkbaar gaarne den nadruk op het Buddhisme zag vallen

(houdt hiermede soms ook zijne uitwijding over Kjtanagara

verband?), dan wordt deze naamgeving wel iets anders

dan een museumdeterminatie ').

Er bestaat echter nog een andere mogelijkheid, die wij

thans onder de oogen willen zien. Zooals men zich herin-

neren zal, heb ik in mijne vertaling van strofe 43:6 het

woordje „tekwan” vertaald met „dat bovendien enz.”,

waardoor ik het jina-beeld van Sagala vereenzelvigde met

:,*)
, EaO ' iBlsscMen de in zang 43 : 5 te- vinden gelijksteliing van jinen-

dralaya en ^iwabuddhaloka ' de betiteling van bet beeld met jinawimba
aannemelijker maken?
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de ardhanari. Hoewel, naar ik meen, tegen deze vertaling

geen grammatische bezwaren bestaan, kan men natuurlijk

met Kern blijven vertalen: „Daarenboven als enz.”, daar-

mede een onderscheid makende tusschen bet jina-beeld en

de ardhanari. Hiermede vervalt Moens’ bezwaar tegen een

determinatie met „jinawimba” geheel en blijft slechts de

moeilijkheid van bet laatste vers bestaan, -svaarin gesproken

wordt van wairocana-locana. Vertaalt men dit vers, dat

luidt
;
„hyang wairocana locana Iwir iran ekarca prakageng

praja” letterlijk, dan krijgt men: „de Heilige Wairocana-

Locana (is) hun gedrag, dat zij een beeld vormen, vermaard

onder de menschen” of in ’t Nederlandsch :
„zij zijn als de

H. Wairocana-Locana een beeld vormend enz.”. De bud-

dhistische dichter laat dus zijn buddhistischen zegsman bet

ardhanarl-beeld (en tevens Krtanagara en Bajradewi’s

samengaan tijdens hun leven) vergelijken met de twee-

eenheid wairocana-locana.

Het eenige verschil met mijn eerste vertaling is dus bier-

in gelegen, dat weliswaar nog steeds van een bijzettings-

plaats sprake is (Sagala), doch van twee beelden daarin,

waarvan e^n buddhistisch en een ?aiwa. Onwillekeurig

denken wij dan aan hetgeen Prapanca ons van tjancji Djawi
vertelt, waar eveneens twee beelden van Krtanagara zou-

den hebben gestaan en wel een buddhistisch (aksobhya),

in het geheim opgesteld, en een giwaitisch, openlijk zicht-

baarvoor den bezoeker. Het buddhistische beeld van Sagala

zou dan kunnen zijn geweest een wairocana, doch zeker

is dat allerminst, daar alleen Prapanca’s vergelijking van
het vorstenpaar met de twee-eenheid wairocana-locana

voor dit vermoeden zou kunnen pleiten.

Naar het mij voorkomt is aan deze laatste voorstelling

van Sagala’s interieur zelfs de voorkeur te verleenen boven
de in mijn oorspronkelijk opstel gegevene.

Ten slotte nog, alvorens over te gaan tot mijn voor-

naamste bezwaar tegen Moens’ determinatie van ons beeld,

eenige opmerkingen naar aanleiding van zijne suggestie,

dat het eer een bijzettingsfiguur van Rajasa (Ken Arok)
zou kunnen zijn.



NASGHRIFT ARTIKEL Ir. J.L. MOENS 301

Zij bestaan vooraamelijk uit eenige rectificaties.

Moens zegt namelijk dat Rajasa de stichter der singhasa-

rische dynastic zou zijn, de tjakal-bakal van Singhasari.

Dit is, in absoluten zin, naar men weet niet juist. Alle

vorsten van Singhasari stammen af van Tunggul Ametung
en Ken Dedes, met uitzondering van den niet in de Naga-
rakrtagama genoemden Tohjaya, van vvien bet dan ook
zeer twijfelachtig mag heeten of hij ooit als werkelijk gewijd

vorst op den troon zal hebben gezeten. Deze Tunggul
Ametung nu was daarenboven niet de eerste de beste, doch
zooveel als onderkoning van Kacjiri over Tumapel, dat wil

zeggen, een schakel in de dynastic, welke eerst door Rajasa

tot bet bewind over een grooter deel van Java kwam, dan
bet vaderlijke erfdeel Tumapel was. In Midden-Java zou
bij een „raka” geweest zijn. Als er dus sprake moet zijn

van een sticbter, dan zou eer bij in aanmerking komen
dan de man, die als avonturier door sluipmoord de dynas-

tic binnendrong, doch er verder geen aandeel meer in gehad
heeft. In bijzettingsaangelegenheden gold echter wel de af-

komst, niet de vraag of men bet Rijk grooter of kleiner

had gemaakt ;
bijzetting blijkt juist een typiscbe familie-

aangelegenheid geweest te zijn.

Bedenken wij voorts, dat er, gezien de moord op Tunggul
Ametung en de daardoor gespannen verhouding tusschen

Rajasa en diens opvolger (die een zoon van Ken Decjes en

Tunggul Ametung was), voor dezen laatste allerminst

aanleiding zal hebben bestaan zijn voorganger bij te zetten

in ardhanari-combinatie met zijn moeder, Ken De^es, dan
wordt Moens’ hypothese weinig aanlokkelijk. Dat Rajasa-

nagara (Ayam Wuruk) in de Nagarakiftagama blijkt groote

vereering te koesteren voor dezen Rajasa en van verwant-

schapsbetrekkingen sprake is, doet bier niets af; immershij

was inderdaad een afstamraeling van Rajasa, doch via

een linie, die in Singhasari nooit aan bet bewind was ge-

komen. De door Prapanca genoemde schoone bouwwer-
ken van Kagenengan kunnen dus zeer goed eerst in de

periode van Majapahit zijn ontstaan, evenals Rajasa’s

beelden, ja zijn bijzetting iiberhaupt (zie echter de laatste
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noot). Voorts zegt schrijver dat mijne bewering, als zou

bij geen der vorsten van Singhasari de echtgenoote een

bijzondere rol gespeeld hebben, met uitzondering dan van

Kftanagara, niet goed aanvaardbaar is, waarbij hij dan op de

rol van Ken Dedes wijst. Hier heerscht blijkbaar een mis-

verstand tengevolge van onduidelijk uitdrukken mijnerzijds.

Leest men namelijk de bedoelde passage nog eens na, dan

zal men nit het tekstverband zien dat ik de bedoeling had op

te merken dat „in de opsomming der bijzettingen” de echt-

genooten der singhasarische vorsten vdor Kftanagara geen

bijzondere rol speelden. Van groot belang is deze zinsnede

echter thans niet meer, nu de waarschijnlijkheid op grond

van het boven opgemerkte eer tegen dan vddr een ardha-

narl-bijzetting van Rajasa pleit.

Ten slotte wilde ik nog even mijn bedenkingen uiten

tegen de kwalificatie van de Pararaton als „onze meest

uitvoerige bron”. Ik ga hiermede accoord mits er dan maar
onmiddellijk op volgt: „doch meest onbetrouwbare”.

Thans dan nog eenige opmerkingen, die, als ik mij

niet zeer vergis, mijn bovenomschreven bezwaren kun-
nen onderstrepen en ons kunnen helpen bij het aanwijzen

van de plaats die aan het Berlijnsche beeld toekomt
Zij vallen onder de door Moens terzijde gelaten kunst-

historische beschouwingen, juister gezegd stijlcritische over-

wegingen. Het raoet inderdaad een omissie heeten, dat

ik in dit opzicht in mijn oorspronkelijk artikel een en
ander bekend verondersteld en daarom niet uitvoerig aan-

gegeven heb, een verzuim, dat ik thans hoop goed te

maken.

Elke stijlcritische vergelijking dient van historisch vast-

staande of, bij gebreke daarvan, van met waarschijnlijkheid

te dateeren stukken uit te gaan. Voor ons doel komen dan
in aanmerking

:

1. Erlangga’s bijzettingsbeeld van Belahan (+ 1050) ')

’) Afgebeeld in Keom, Inleiding * 111:47 en Cultuurgeschiedenis van
Java in 6eeid, figuur 79.



2 Het bijzettingsb^^^ van Ken De^fe (± 1225?) ')

3. Het bijzettingsbeeld van Anugapati (1248) *)

4. Het bijzettingsbeeld van Wi^puwardhana (1268) ®)

5. Het bijzettingsbeeld van Kftarajasa (1309) ^)

Niet in aanmerking komt het wijdingsbeeld van Kftana-
gara op grond van het feit, dat het een geheel verschillend

type vertegenwoordigt. Onze taak is nu aan het beeld uit

Berlijn een plaats te geven in de boven opgesomde reeks,

waarbij het natuurlijk niet gaat om een dateering op jaren

nauwkeurig, doch om het onderkennen van stilistische of

technische eigenaardigheden, welke ons in staat zullen stellen

het beeld in een der door de boven gegeven beelden ver-

tegenwoordigde perioden te plaatsen.

Legt men de afbeeldingen der opeenvolgende beelden

naast elkaar en wel in historische volgorde, dan zal het

den aandachtigen beschouwer opvallen dat stijl entechniek,

doch ook conceptie niet alleen tamelijk groote verschillen

opleveren, doch dat deze technische en stilistische verschillen

zich door hunne historische volgorde kunnen laten verklaren.

Wat de techniek betreft valt het op dat de beeldhouwers

der oudere stukken technische moeilijkheden zooal niet

gezocht dan toch niet vermeden hebben, terwijl die van
de laatste stukken, en met name van het laatste stuk (dat

door zijn pendant van Ngrimbi een stijlperiode markeert)

deze moeilijkheden hebben ontweken, waar dit mogelijk

was — het begin van het bewuste „vervaP der oostjavaan-

sche kunst.

De lotus van Prajnaparamita (2) vertegenwoordigt een

techniek, minstens gelijkwaardig aan die der kadirische

beeldhouwers, welke het woud van lotusbladeren moeten

hebben geschapen achter op het ruggestuk van het staande

godinnebeeld te Toeloeng Agoeng, hetwelk tot de technische

‘) Afgebeeld in BRANDES’ Singasari-monografie, plaat 76, 77, 78, en

KrOM, Melding ' III ; 54.

2) ' Afgebeeld in BijdrageB Kon. Inst/deel 89; 123. .

3) Afgebeeld' in Brandes' Djago-monografie, plaat 19, 19a, 19b.

4 Afgebeeld
;

in KROM, Inleiding . ill : 65 {naar afgietsel) en Cultuur-

geschiedenis van Java in beeld, lignnr 105 (naar origineel).
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wonderen der oudjavaansche kunst behoort en in de

midden-javaansche periode zijns gelijke nergens heeft.

Vergelijk hiermede slechts de vlakgelegde lotusbladeren

van Krtarajasa’s beeld (5) om te begrijpen dat de geraffi-

neerdheid der kadirisch-singhasarische techniek vergroofd

was toen Jayanagara’s bevel zijns vaders bijzettingsbeelden

in het aanzijn bracht.

Dezelfde taal wordt door het ornament gesproken. Bij de

oudste stukken onzer reeks vinden wij een scherpe snede

aan het ornament, alsof het van kadirisch-singhasarisch

goudsmeedwerk zelf was — het ligt daarenboven geheel los

op de huid van het beeld, wordt zelfs geforceerd en gechai-

geerd teneinde dien indruk teweeg te brengen, zooals de

windingen doen van de upawita van Anu^apati’s beeld uit

Kidal op een voor de kunsthistorie van Java hoogst zeld-

zame wijze i). Het doel is duidelijk en komt overeen met
dat der technische epreuves d’artiste elders in de ka^irisch-

singhasSrische stijlperiode : het verwekken van de illusie

van tastbare realiteit, ademend en kloppend leven.

Vergelijkt men daarmede de techniek van het ornament
bij no. 5, dan gevoelen wij hoe hier reeds verschillende

schreden gezet zijn op den weg die leidt naar de vervlakking

en vergroving van het ornament in latere majapahitsche

stukken, hoe men op enkele plaatsen heeft moeten over-

drijven om de elders overheerschende slapte te bedekken
en hoe het ornament begint in de huid op te gaan.

Maar niet alleen de techniek, ook de conceptie (die, als

ik mij niet zeer vergis, met de wijziging in techniek samen-
hing) onderging een verandering in een bepaalde richting,

welke wij bij onze stukken het duidelijkst aan de mode-
leering der handen kunnen waarnemen.
Daarin speelt zich voor onze oogen in den loop van

eenige tientallen van jaren het begin van het proces van
afsterving af, dat regelrecht voeren zal tot het principe der

„doodensculptuur”, in latere majapahitsche tijden praevalent.

Men vergelijke de soepelheid, levendigheid en beweeglijk-

') De bedoelde kenmerken van het beeld komen goed overeen met
de door Schnitger in Bijdragen deel 89:123 gegeven determinatie.
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heid bij de oudere stukken, zelfs nog der handen van 1268,

met de strak gezwollen en onbeweeglijke handen van No, 5.

Veel woorden kunnen bier den indruk slechts teniet doen.

Hoe verhoudt zich nu het Berlijnsche beeid tenopzichte

van de boven aan de uitersten der reeks geschetste tegen-

steliingen, die in wezen neerkomen op een tegenstelling van
de bloeiperiode der iichte, lebensbejahende ka^irisch-sing-

hasarische, sterk op het voor-indische kawya geinspireerde

kunst en den aanvang van de meer zware en aan het

boersch-indonesische speelruimte gevende kunst van Ma-
japahit, die zich steeds meer in de sfeer van de mystisch-

magische doodenvereering zal laten bannen ?

Het antwoord op deze vraag vereischt geen langdurige

studie. De afwezigheid van de boven geschetste scherpe

snede van het ornament en tengevolge daarvan van het

los-op-de-huid-Iiggende ervan bij de oudere voorbeelden

(het duidelijkst waarneembaar aan de detailfotos van den
kop), benevens de vlakke behandeling der lotusbladeren en

bloemen, doen aan dit beeid reeds dezelfde principes onder-

kennen, die in de majapahitsche school eenmaal allesbeheer-

schend zullen worden en die hand aan hand gaan met de

verstarring der figuur tot een lijk, tot een vorstenlijk-in-

statie, daardoor waarschijnlijk zelfs bepaald werden in de

plants van omgekeerd, zooals men op het eerste gezicht zou

willen gelooven ' ). Aan den anderen kant is de modeleering

van de torso nog zoo soepel en warm dat men het beeid

onrecht zou aandoen door het te plaatsen na Krtarajasa’s

bijzettingsbeeld. Aan een beeid dus twee verschillende ken-

•) Ik betwijfel namelijk de juistheid eener verondersteJling dat het

ontstaan dezer „doodensculptuur” te danken zou zijn aan een gebrek

aan technisch vertnogen en veronderstel dat het doordringen van oud-

oud-inheemsche bijzettingsprincipes in de hoogere cultureele sferen een

op de weergave van het leven gerichte techniek overbodig maakte en deed

vsregvallen. Eenzelfde geval dus als geschiedde na de komst van den Is-

lam; niet heeft een verondersteld geestelijk verval tengevolge van het

aannemen van den Islam de beeldhouwkunst in steen doen vervallen,

doch de door den Islam overbodig geworden vorstelijke bijzettingscere-

monien met bare beelden en tjandi’s zijn vanzelf verdwenen en met

haar een goed deel der kunst.
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merken : die, welke naar Majapahit en die welke naar

Singhasari wijzen. Vestigen wij dan echter nog onze aan-

dacht op de modeleering der handen, welke in hare stijfheid

dichter bij no. 5 dan een der voorafgaande staat, naar de

in vergelijking met de weeke singhasarische grove bewer-

king in drukke lijnen van bet lotusvoetstuk en bet over-

laden karakter van dit soort ornament, en ten slotte naar

bet feit, dat zich op de kroon majapahitsch stralen-orna-

ment en op de schouders die makara-achtige haartres-

sieraden bevinden, die wij wd bij de laatste, niet bij de

eerste onzer reeks aantreffen, dan wegen de majapahitsche

kenmerken ongetwijfeld zwaarder en kunnen wij onmogelijk

ver misgrijpen als wij bet stuk een plaats toewijzen aan

den aanvang van Majapahit of bet einde van Singhasari.

En dan blijft er weinig andere keuze over dan die van
Krtanagara’s bijzettingsbeeld, hetwelk in de vroegste maja-

pahitsche werkplaatsen moet zijn vervaardigd voor de uit-

beelding van den laatsten Singhasarischen vorst ')•

Oogenschijnlijk ligt het voor de hand, indien men met mij over-

tuigd mocht zijn van de groote waarschijnlijkheid, dat het beeld in de eerste

jaren van Majapahit zou zijn vervaardigd, te denken aan de raogelijkheid

dat Krtarajasa bij den aanvang van zijn regeering een ardhanari-bijzetting

van Rajasa (Ken Arok) zou hebben bevolen, teneinde op die wijze zijn

afkomst van dezen vorst vast te leggen.

Hiermede zou men dan zoowel in overeenstemming handelen met
hetgeen ik opmerkte inzake de vereering der majapahitsche vorsten voor
den stichter van het singhasarische rijk, als met de veronderstelling van
Moens, dat het beeld een bijzetting van Rajasa uitmaakte. Het komt mij

echter voor, dat wij deze mogelijkheid dienen uit te schakelen en wel
voornamelijk op grond van het feit, dat Prapanca, die ook inzake Rajasa
tamelijk uitvoerig is (Rajasa en Krtanagara zijn de twee groote helden-
voorvaders van zijn koning), van zulk een ardhanari-bijzetting niets ver-

meldt, Waar hij voorts zelfs de bijzetting van Krtarajasa, die in een
harihara-achtig beeld plaats had, aanduidt met ^aiwapratista {ciwaietisch

beeld), zou hij die van Rajasa, indien deze in een ardhanari-vorm plaats
had gehad, zeker niet hebben genoemd <?iwawimba ((riina-beeid)

;
welis-

waar spreekt hij elders van „^aiwa” doch dat doet hij ter aanduiding van
de bijzettingsanrd en niet van het beeld; daarenboven in tegenstelling tot

het onmiddellijk daarop volgende boddha, buddhisdsch. Men zie de be-
treffende zangen: 37:2, 40:5 en 47:3, Mijns inziens laat een en ander
geen ruimte voor twijfel.



Nogmaals: De onuitroeibare
Stephens-eilanden.

Naai aanleiding van het in dit Tijdschrift, deel LXXH (1932),

biz. 742— 758 verschenen artikeltje van den beer Le Roux, getiteld

:

„De onuitroeibare Stephens-eilanden’’, ontving de Directie van het

Kon. Bat. Genootschap een vertrouwelijken brief van den heer

J. W. van Nouhuys te Rotterdam, waarin deze den heer Le Roux
betichtte van „piraterie”, gepleegd op het geestelijk eigendom van
wijlen Prof. Dr. Arthur Wichmann, Entdeckungsgeschichte von
Neu^Guinea (Vol. I en 11 van Nova Guinea) en het verdere aandeei

van Wichmann in dat belangrijke werk.

De heer Van Nouhuys sprak daarbij tevens de verwachting uit,

dat deze zijn zienswijze, den auteur in overweging gegeven, hem
zou overtuigen van de noodzakelijkheid van onverwijld herstel.

Dit zou dan het best in dit Tijdschrift kunnen geschieden, Daar-

mede, maar ook daarmee alleen, zou voor den heer Van Nouhuys

het geval zijn afgedaan.

Deze ernstige beschuldiging werd door het Dagelijksch Bestuur

van het Genootschap in handen gesteld van de Commissie van

Redactie van het Tijdschrift, die onverwijld naar de gegrondheid

van deze verwijten een onderzoek instelde. Na nauwgezette controle

en vergelijking der mededeelingen bij Wichmann en bij Le Roux

kwam de commissie tot de conclusie, dat voor de betichting van

„piraterie” niet de minste grond aanwezig was, weshalve

zij den heer Van Nouhuys in ernstige overweging gaf, zijne woorden

in te trekken. De heer Van Nouhuys bleek daartoe niet bereid.

De eenige oplossing ziet de Redactiecommissie thans in publi-

catie der beschuldigingen van den heer Van Nouhuys, waarbij dan

uiteraard de heer Le Roux in de gelegenheid is gesteld van ver-

weer te dienen. Hieronder volgt derhalve de geheele ter zake ge-

voerde briefwisseling, terwijl aan het slot daarvan de zakelijke

weerlegging van den heer Le Roux is opgenomen.



ROTTERDAM, 14 Februari 1933.

Het Bestuur van het Koninklijk Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en Wetenscliappen

te Batavia.

Mijneheeren,

Uit de gisteren door mij ontvangen aflevering van het Tijdschrift

heb ik kennis kunnen nemen van het artikel van de hand van den

heer C. C. F. M. le Roux: „De onuitroeibare Stephens-Eilanden”,

geschreven naar aanleiding van den eenigszins tragicomischen

blunder van Dr. J. Zierzycki.

Met diepe teleurstelling gevoel ik mij echter verplicht protest

aan te teekenen (en daartoe zal ik mij tot Uw nader bericht

strikt bepalen) tegen de wijze waarop met groote, laat ik zeggen

:

lichtvaardigheid, in dat artikel de onzeggelijke overwaarde van

Wichmann’s magistrale werk buiten de aandacht van den lezer is

gehouden door het camoufleerende Jantje van Leiden : „de door

Wichmann opgegeven literatuur komt ons zeer „te stade”, ( !

)

terwijl in het artikel in feite vrijwel niet anders wordt gedaan dan

met voile handen rapen uit de groeven door Wichmann’s critisch

brein bepaald en door zijn handen in moeizamen en gestagen

arbeid uitgegraven.

„De woorden: „Bij nader onderzoek is mij gebleken, dat op deze

[Wichmann’s] uitspraak veel valt aan te merken”, vestigt bij den

lezer die met deze materie niet sedert jaar en dag vertrouwd is,

een totaal verkeerden indruk, De vraag of Carteret niet ten rechte

de bergtoppen van de Schouten-eilanden gezien heeft, staat daar

volkomen buiten; ook de gangbare, althans door velen aanvaarde

lezing sedert De Rossel, Krusenstern en Wichmann, is uit mogelijk-

heden en overwegingen beklijfd : Carteret had stellig zeemansoogen

en zeemans-oordeel. Dit is echter hier niet aan de orde.

Geen historisch gegeven is in het artikel gebruikt of het is aan

Wichmann rechtstreeks ontleend, zelfs een niet onbeiangrijk dee!

van de gebruikte zinsneden zijn als vertalingen te herkennen. Daar

waar Wichmann zich verspreekt, vergist de schrijver van het

artikel zich precies zoo. De Noten zijn meest vertaald of gecom-
pileerd uit den tekst van Wichmann zelf! De bewijzen er van
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zijn voor' het grijpeii. Een simpel' voorbeeld : Noot 2 van biz. 745

in bet Tijdschrift, Inidende

:

„Zeer waarschijnlijk naar Philip Stephens, secretaris der Lon-
„densche Admiraiiteit”, komt als Noot 1 op biz. 199 bij Wich*
„mann voor als: „Augenscheinlich zu Ehren von Stephens,

„Secretar der Admiralitat benannt”.

Het zou elke bevoegde, naast een behoorlijke dosis goed geliik,

allicht zes weken werk kosten om „buiten Wichmann om'’ dit

zelfstandig te ontdekken, en bet „Augenscbeinlich” van Wichmann
en naar Wichmann, c. q. te durven versterken op eigen verant-

woording tot het „Zeer waarschijnlijk” in bet artikel Le Ronx.

Dat bet inderdaad de bedoeling zou zijn van den beer Le Roux

zulk een gedachtengang bij den lezer te suggereeren acht ik natuur-

lijk uitgesloten.

Van „eenige belangrijke bronnen” die volgens den beer Le Roux

aan Wichmann’s werk, „dienen te worden toegevoegd” (biz, 746)

is mij uit het artikel niet veel gebleken, maar wel is mij gebleken

dat belangrijke gegevens tot belichting van de aangelegenheid,

bij Wichmann voor bet grijpen, ongebruikt zijn gebleven, De

gegevens van Wichmann door hem ten behoeve van zijn artikel

gekarnd bepalen zich echter volstrekt niet tot de aangewezen

twee pagina’s.

Mijn protest gaat dus uitsluitend tegen de piraterie op Wicfamann’s

geestelijk eigendom gepleegd en bet mag verwacht worden dat

deze zienswijze, den auteur in overweging gegeven, den auteur

zal overtuigen dat onverwijld berstel daarvan noodig is, het best

in bet Tijdschrift. Daarmede, maar ook daarmede alleen zal voor

mij het gevai afgedaan zijn.

Met alle Hoogachting

de vereerder, oud vriend en reisgenoot

van Arthur Wichmann

(w.g.) VAN. NOUHUYS,
Eerelid van bet Genootschap



BATAVIA-C., 23 Maart 1933.

Den HoogEdelgestrengen Heer J. W. van NOUHUYS
Eerelid van het Kon. Bataviaasch

Genootschap van K. en W.
ROTTERDAM.

Hoogedelgestrenge Heer,

Uw vertrouwelijk schrijven van 14 Februari j. L werd door

’s Genootschaps Directie ter afdoening in handen gesteld van de

Commissie van Redactie van het Tijdschrift.

De Redactie-Commissie heeft naar aanleiding daarvan andermaal

grondig kennis genomen van den geheelen inhoud van het artikel

in kwestie, en aan de hand van de bestaande litteratuur Uwe
beschuldigingen nauwgezet onderzocht.

Hare overtuiging is, dat voor de betichting van „piraterie, op

Wichmanns geestelijken eigendom gepleegd” geenerlei grond aan-

wezig is. Zij geeft U mitsdien ernstig in overvreging Uw brief in

te trekken.

Mocht U daartoe niet bereid zijn, dan acht de Redactie-Com-

missie het vereischt, dat deze in het e.v. No. van het Tijdschrift

wordt gepubliceerd, waarbij dan uiteraard de heer Le Roux gele-

genheid krijgt, van verweer te dienen.

Op deze wijze meent de Redactie, dat voldoende helderheid

in deze aangelegenheid zal kunnen worden verkregen. De Redactie

vertrouwt, dat U in het laatste geval, hangende de publicatie van
Uwe bezwaren en het verweer van den heer Le Roux, deze zaak

niet elders te berde zult brengen, aangezien U mede zult kunnen
billijken, dat aanval en verdediging tegelijkertijd het licht zien.

De Redactie-Commissie van het T. B. G.

w.g. F. D. K. BOSCH.
G. W. J. DREWES.



ROTTERDAM, 3 April 1933.

Aan
de Commissie der Redactie van het Tijdschrift'

van het Kon. Bataviaasch Gen. van K. en

Wetenschappen te Batavia.

Mijneheeren

;

Als antwoord op mijn vertrouwelijken brief van 14 Febtuari j.L

gericht aan het Bestuur van het Genootschap, waarin ik onder

de aandacht bracht van dat Bestuur, dat naar mijn overtuiging in

het artikel Le Roux onrecht wordt gedaan aan het vrerk van Prof.

Wichmann, in een vorm, die door mij voorzichtig is geformuleerd

in de door U aangehaalde woorden „piraterie op Wichmann's
geestelijk eigendom”, ontving ik zooeven een duidelijk ultimatum

van U, vervat in de derde en vierde alinea van Uw brief van 23

Maart j.L Natuurlijk neem ik daarbij aan, dat inderdaad mijn brief

door den geadresseerde „ter afdoening” in Uw handen is gesteld,

en dus het Bestuur accoord gaat met deze wijze van behandeling.

Aldus wordt mij het alternatief gesteld, of mijn brief aan het

Bestuur trek ik in, of de niet aan U gerichte vertrouwelijke brief

wordt door U gepubliceerd.

Daar ik dien brief stellig niet intrek, weet ik dus, dat ik dien

in het e.v. No van het Tijdschrift gepubliceerd zal vinden en wel

gecommentarieerd door den auteur van het artikel. Dat, en vooral

ook Uw „uiteraard” blijve voor Uwerzijdsche verantwoording,

Voor mij heeft het iets van een hinderlaag
:
geld of je leven,—

op een parlementair. Dat in de vierde alinea van Uw brief „ver-

trouwen” wordt gevraagd en verwacht, is zeer vleiend en iknam

daarvan nota, doch het is daarbij moeilijk zijn ernst te bewaren!

Deliberatie over deze vierde alinea kan den loop dezer aange-

legenheid slechts vertroebelen. Ik ga daarop niet in. Mij daarbij

strikt houdende aan den geest en inhoud van mijn eersten brief,

wacht ik de aangekondigde publicatie af.

Ik acht mij dan verder vrij te doen wat ik noodig of ge-

wenscht acht.

Met verschuldigde gevoelens

w.g. Van NOUHUYS.
Museum-directeur



Rotterdam, 4 April 1933.

Aan
de Commissie der Redactie van het Tijdschrift

van het Kon. Bataviaasch gen. van Kunsten en

Wetenschappen te Batavia.

Mijneheeren:

Een bepaalde zinsnede in mijn brief van 14 Februari gelieve U
ook om duidelijklieidswille als volgt te lezen:

zelfstandig te ontdekken, en het „angenscheinlich”,

dus : „blijkbaar”, van Wichmann, als resultaat van eigen bnderzoek

te kunnen wijzigen in het: „zeer waarschijniijk*’ van het artikel

Le Roux, Dat .... enz.

Heeft U bezwaar dit te beschoiiwen als hoegenaamd niet de

minste verandering te brengen in aard en strekking van dien

brief, dan gelieve U den zin achter het woord : ontdekken, te doen

eindigen en daarop (dus met geheele weglating van hettusschen-

liggende) te lezen : Dat het inderdaad ....... enz.

De Directeur van het Museum voor

Land- en Volkenkunde

en

Maritiem Museum „Prins Hendrik”

Rotterdam

w.g. VAN NOUHUYS.
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De op eenigszins eigenaardige wijze mtgevoerde aaeval ¥aii den

heer Van Noiihnys op mijn artikel over de Stephens-eilaiicleii was

voor mij eene groote en onaangename verrassing, aangezien ik mij

In het geheel niet bewust was van de tekortkomingen, welke de

beer Van Nonliuys mij ten laste meent te knnnen leggen.

Het verheugt mij daarom, dat de Redactie van ons TIjdschrift

aan mijn verzoek heeft voldaan en het daarheen heeft weten te

leiden, dat de brief van den heer Van Nouhuys hier in zijn geheel

wordt afgedrnkt, daar dit de eenige manier is om eene dergelijke

zaak van beide zijden selierp te belichteii. Zij hoode mij echter

ten goede, dat ik geen kans zag den aanval in een kort betoog af

te slaan. Dergelijke in algemeene termen gestelde beschuldigingen

zijn gemakkelijk geuit, doch vereischen veel plaatsrnimte om ze

grondig te weerleggen.

De beschuldigingen van den heer Van Nouhuys komen hierop

neer, dat ik ten behoeve van mijn artikel over de Stephens-eilan-

den uit Prof. Dr. A. Wichrnann’s werk „Die Entdeckungsgeschichte

von Neu-Guinea” talrijke gegevens zou hebben geput, zonder

daarvan naar behooren melding te hebben gemaakt en zoodoen-

de aan Wichmann de eer zou hebben onthouden, welke hem
toekomt.

Zoowel in hare algemeenheid als in hare bijzonderheden ver-

werp ik deze beschuldigingen volkomen. Ik twijfel niet, of de

heer Van Nouhuys komt hier met de beste bedoelingen voor zijn

overleden vriend en den door hem hoogvereerden geleerde op,

maar ik geloof, dat hij hem daarmede geen dienst heeft bewezen.

In stede van Prof. Wichmann te kort te hebben gedaan, beweer

ik, dat ik den geleerde in het onderhavige artikel eer te veel dan

te welnig eer heb gegeven, en dat het woord ^piraterie” als samen-

vattend oordeel over mijn werk geheel misplaatst is.

Alvorens voor die beweringen het bewijs te leveren, doe ik

'.opmerken, dat, mijn artikel, handelt over een 'onderwerp van on-

dergeschikt wetenschappelijk beiang, en slechts eene detail-studie

is , van, ongeveer ,17 bladzijden druks. .

'

Met het schrijven van dit artikel heb, ik.eene tweeledige bedoeling

gehad.
'

' Ten eerste wenschte ik ,in het belang 'der wetenschap de

,
aandacht,, vestigen op de^ door Dr.- Zierzycki gemaakte carto-

grafische font Zulks deed ik op aandrang van den zeer bekwamen
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geoloog zelf, die zich voor het geval volstrekt niet behoeft te

schamen. Vergissen is menschelijk.

De eerste drie bladzijden, die — met uitzondering van lien re-

gels, onder dnidelijke bronvermelding aangehaald uit Wichmann’s

werk— geheel van mij zijn, handelen dus daarover. Ten tweede

wilde ik aantoonen, dat Carteret de hooge bergtoppen der

Schoiiten-eilanden voor zijne Stephens-eilanden heeft aangezien.

De bewijsvoering daarvoor vindt men in de laatste zes blad-

zijden, welke eveneens geheel eigen studie zijn, met uitzondering

van eene kleine historische opmerking aan het slot, waarover

nader.

In de daartusschen gelegen acht bladzijden heb ik een overzicht

gegeven van de geschiedenis der Stephens-eilanden. Hiervan be-

treffen de eerste drie bladzijden en elf regels van de woorden

„De Engelschman Philips Carteret” op biz. 744 tot en met „Great-

Providence-eilanden waarnemen” op biz. 748 de geschiedenis der

eilanden van 1766 tot en met 1827, waarvoor ik o.a. Wichmann
en de door hem aangegeven litteratuur heb geraadpleegd en

gebmikt. Het gedeelte van de woorden „Op de in 1842, enz.”

biz. 748 tot en met de woorden „echter niet opvallen” op biz. 752,

behelzende de geschiedenis der eilanden van 1842 tot en met

heden, dus vier bladzijden en elf regels, is wederom eigen studie,

geheel onafhankelijk van Wichmann samengesteld.

Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat onder de zoo juist

genoemde drie bladzijden en elf regels, slechts enkele zinsneden

en gedeelten van noten, wel geteld nog geen bladzijde, met den

tekst van Wichmann’s werk—volkomen geoorloofd—in rechtstreeks

verband staan, dan is het geval om te beginnen tot zijne juiste

afmetingen en gewicht teruggebracht.

Het meest merkwaardige van deze zaak is echter, dat ik zelf

voor het werk van wijlen Prof. Dr. A. Wichmann, in het bijzonder

wat betreft zijne studien over Nieuw-Guinee, eene groote bewon-

dering koester, De heer Van Nouhuys zal wel willen gelooven,

dat, waariksedert de expeditie van 1926—27 niijn weinigen vrijen

tijd geheel wijd aan alles wat op Nieuw-Guinee betrekking heeft,

Wichmann's zware Nova Guinea-folianten steeds op mijne schrijf-

tafel prijken. Ik mag mij een zeer ijverig leerling van den grooten

geleerde noemen. Mijne vereering voor hem slaat echter niet over
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in aanbidding, in dien zin dat ik zijne uitspraken zonder nader

onderzoek als vaststaandC' aanvaatd, /

'

Aan de hand van Wichmann’s „Entdeckniigsgeschicht:e*' en cle

door hem opgegeveii lltteratniir heb ik talvan reizen iiaar Nieuw-
Guinee tot in bijzonderheden nageplozen. Naast eerbied en bewoti-

dering voor' het degelijke en scherpzinnige werk van Wichmanti

in: het algemeeo, ben ik toch ook tot de ontdekking gekomen,

dat op verschlllende van Wichmann’s uitspraken naar mijn ge-

voelen zeer gegronde critiek is uit te oefenen. 'Daarvan is het

geval der Stephenseilanden een klein voorbeeld. Ik hoop er nog

eenige te mogen geven, waarvan in deze aflevering eeoe eerste

proeve. Ik ben er van overtuigd, dat de geleerde, zoo hij nog

in leven ware, die critiek, weike slechts ten doel heeft de waarheid

omtrent de ontdekkingsreizen naar Nieuw-Guinee zoo goed moge-

lijk vast te stellen, zou hebben toegejuicht „De onzeggelijke over-

waarde van Wichmann’s magistrale werk’’ (zooals de heer Van
Nouhuys het uitdrukt) komt daarbij volstrekt niet in het gedrang.

Thans kom ik tot de weerlegging van de beschuldigingen.

Toen Dr. Zwierzycki mijn aandacht op de Stephens-eilanden

vestigde en de redenen uiteenzette, waarom hij deze eilanden we-

derom op de kaart had gebracht, was mijn eerste iiitroep „Maar hebt

U Wichmann dan niet geraadpleegd ?” Volkomen in den geest

van die uitlating is het gezegde in mijn artikel (biz. 743):

„Slaat men toch Prof. Dr. Arthur Wichmann s bekende werk

„Entdeckungsgeschichte von Neu-Gumea’’ op (Nova Guinea, VoL !.

,,1909, zie p. 198 en 199, in het bijzonder noot 2 op p. 199), dan

„vindt men daar vermeld, dat de beide eilanden in 1767 door

„Philip Carteret zijn ontdekt, benoemd en op de kaart gebracht.

„Wichmann zegt voorts:’^ en vervolgens haal ik in extenso aan

alles wat die geleerde zelf over het vraagstuk der Stepheos-

eilanden zegt op eene opmerking na, die ik ter wille van Wichmann
zelf opzettelijk heb achterwege gelaten. Zoo aanstonds kom ik

daarop
,
terug. ,

. Op biz. '746 heb ik voorts opgemerkt, dat, bij het geven van

een overzicht van de geschiedenis der Stephens-eilanden mij „de

door Wichmann opgegeven litteratuur zeer te stade komt”.

Mij dunkt, dat ik in het bovenstaande wel zeer duidelijk heb wil-

len doen uitkomen, dat Wichmann voor mij als eerste raadgever
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eii leidsman in deze wetenschappelijke aangelegenheid heeft ge-

diend. Uit eerbied voor Wichmann heb ik echter achterwege

gelaten erop te wijzen, dat hij verzuimd heeft te vermelden, dat

Robide van der Aa reeds in 1879 het geval der Stepliens-eilanden

voor dien tijd volledig heeft behandeid met opgave van dezelfde

iitteratunr, welke ook Wichmann noemt, namelijk Hawkesworth

en De RosseL De uitspraak van Kxusenstern vindt men bij R. v. d.

A. echter niet; daarentegen noemt hij Prof. Meinicke, dien W.
vergeet te vermelden. Ook het artikel van Dr. Horst in het T.K.

N. A. G. van 1902, waarin deze schrijver, onder aanhaling van

hetgeen Robide van der Aa ter zake heeft gezegd, opnieuw de

aandacht vestigt op de foutieve kaarteering der Stephens-eilanden,

wordt door Wichmann niet genoemd.

Ik heb geen oogenblik getwijfeld, of bovenstaande verzuimen

zijn geheel onopzettelijk geschied ; Robide van der Aa en Meinicke

worden op tal van andere plaatsen whl door Wichmann aange-

haald. Een en ander neemt echter niet weg, dat door mij Robide

van der Aa en Horst wel zijn vermeld en ik mij voor de vroegste

historische gegevens geheel op hen had kunnen verlaten en be-

roepen. Het was dus geen „camoufleerend Jantje van Leiden”,

zooals de beer Van Nouhuys het uitdrukt, doch een wel overwo-

gen uitdrnkking van erkentelijkheid voor dat gedeelte van het

materiaai, dat ik bij Wichmann had gevonden, toen ik schreef, dat

de door hem opgegeven Iitteratunr mij zeer te stade was gekomen.

De zaak komt in het algemeen hierop neer, dat ik zeifstandig

het vraagstuk der Stephens-eilanden heb bestudeerd, met mijne

kennis van de iitteratunr over Nieuw-Guinee mij niet tevreden heb

gesteld met De Rossei, Krusenstern, Meinicke, Robide van der Aa,

Horst en Wichmann, doch de bronnen en de litteratuur zelf heb

nagegaan. Daarbij bieek naar mijn gevoelen dat verschiilende

feiten uit het journaal van Carteret aan Wichmann en zijne

voorgangers waren ontgaan. Doch ik vond het niet noodig en

Met dan ook na met nadruk op deze verzuimen en onjuistheden

bij Wichmann te wijzen.

Nu de bijzonderheden der beschuldigingen van den heer Van
Nouhuys.

1® ,,De noten zijn nicest vertaald of gecompileerd uit den tekst

van Wichmann zelf!”



NOGMAALS : DE ONUITROEIBARE STEPHENS-EILANDEN 317

In het artikerstaan 22 noten; daarvan zijn 18 noten gelieel' los

'

¥aii Wichmarm’swerk door mijzelf opgesteld. Noot 1 op Mz. 746:

(¥ijf regels). geeft enkele liistorische bijzonderhedeii over de, Mapia*.

eilandeii^ die oiitleend zijn aan Robide van der Aa eii Wichmann,
doeh die men ook op vele plaatsen elders vindt. Van noot 1 op

biz. 747 (zeven regels), enkele historische bijzonderlieden over de

Providence-ellanden, valt -volkomen hetzelf'de te zeggen. Noot 2

op biz. 747 (twee regels), de litteratuiir-aanhaling over De Rossel,

vindt men bij Wichmann en Robide van den Aa * noot 3 op de-

zelfde bladzijde, de litteratuur-aanhaling van Krusenstern, is ontleend

aan Wichmann en valt dus onder de litteratuur, welke mij „2eer

te stade’^ Is gekomen.

Ziet daar, wat er van deze beschuldiging over blljft. j^Dat de

bewijzen voor het grijpen liggen”, is eene onwaarheid. Bovendien

is in de twee genoemde noten niets geschied, wat ongeoorloofd

is. Naar mijn meening is het volslagen onnoodig de plaatsen te

documenteeren van historische gegevens, welke door eenieder, die

eenigszins met de litteratuur vertrouwd is, in tal van aardrijkskun-

dige woordenboeken, encyclopaedieen en andere verzamelwerken

met weinig moeite kunnen worden opgezocht.

Maar nu „het simpel voorbeeld” van den heer Van Nouhuys,

de eenige beschuldiging in den in algemeene termen gestelden

brief, waar ik rechtstreeks vat op heb.

Inderdaad heb ik buiten Wichmann om vastgesteld, dat de

eilanden naar Philip Stephens, Secretaris der Londensche Admirali-

teit zijn genoemd, en ik heb als „resuitaat van eigen onderzoek’’

de uitdrukking „waarschijnlijk” durven gebruiken.

Dat het elken bevoegde, dus ook den beer Van Nouhuys, volgens

zijn eigen beweren naast een behooriijke dosis goed geluk, alHcht

zes weken werk zou kosten om het bovenstaande vast te stellen,

spijt,,mij voor hem.. Zulks^wijst er. op,- dat de heer Van- Nouhuys'

Wichma,nn’s .werk wel eenigszins als ee.n orakel beschouwt, terwljl

bovendien twij-fel ..rijst, of hij 'de litteratuur, waarop Wichmann's^

werk gegrond' is, wel in zijn geheel heeft doorgewerkt. Heeft. de.

.heer .Van Nouhuys. dat niet gedaan, ' dan .mist hij den toetssteen

,o,m.' na vte, ..,gaa.n van welk karaat Wichmann’s werk is; 'niet^ in

.zijn geheel,
.

want daarover- 'hestaat bij.- niemand twijfel, dochJn:' d.e

byzonderheden.
,
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lemand, die belangstelt in de ontdekkingsgescliiedenis van Ans-

tralie en de eilanden in de Zuidzee kent de opeenvolgende toch-

ten van B3nron, Wallis, Carteret en Cook tussclien 1765 en 1769,

beschreven in bet vierdeelige prachtwerk van John Hawkesworth.

Meermalen heb ik mij in dat werk verdiept, doch in het bijzon-

der eenige maanden geleden, toen ik mijn artikel over de Stephens-

eilanden schreef* Als oud-zeeman zal het den heer Van Nonhnys

met zijn ontgaan, dat ik ten behoeve daarvan in dat werk vele

bijzonderheden, 66k de plaatsbepalingen, nanwkenrig heb nage-

gaan en zelfs op drukfonten heb gewezen.

Bovengenoemde expedities zijn nitgezonden door den Koning

van Engeland onder auspicien van de Londensche Admiraliteit.

Bij de naamgeving van de nieuw ontdekte eilanden, kusten, baaien,

havens, enz., is men op alle drie de expedities op dezelfde wijze

te werk gegaan, zoodat een aantal namen zelfs meermalen op de

kaart voorkomt. Koning en Koningin werden allereerst bedacht,

daarna de overige leden van het Engelsche vorstenhnis, vervolgens

de Admiraliteit in haar geheel, terwijl ook de Lords afzonderlijk

en vooral de Secretarissen der Admiraliteit niet werden vergeten.

Daarna kwamen de ontdekkers zeif aan de beurt, en hunne tocht-

genooten op andere expedities. Ook de namen hunner schepen

en geboorteplaatsen werden op de nieuw ontdekte landen over-

gebracht, terwijl ten slotte verschillende benamingen aan toevallige

plaatselijke of andere omstandigheden werden ontleend.

Wanneer de heer Van Nouhuys eens even aan zijne eigen

expedities naar den Wilhelminatop denkt, dan is ook daar bij de

naamgeving nagenoeg dezelfde gedragslijn gevolgd als bij bo-

vengenoemde Engelsche ontdekkingsreizen.

Ik twijfel niet, of den heer van Nouhuys zou het bovenstaande bij

raadpleging van den tekst en de kaarten van Hawkesworth’s werk ook

oogenblikkelijk zijn opgevallen. Bovendien zou hij dan zeer spoedig

hebben bemerkt, dat men den naam van den secretaris der Admirali-

teit Stephens bij herhaling tegen komt, ja, er schier over struikelt

In de Fransche vertaling trof ik den naam o. a. op de volgende

plaatsen aan:
,

Deel 1. biz, 275. Carte des Decouvertes du Cap”® Carteret dans la

.Bretagne,, etc.:,....',

C. Stephens op de Noordoostkust van N^® Bretagne,
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biz* 291.

Dee! IL biz. 136.

biz; 350.

Dee! IIL biz. 180.

biz. 245.

biz. 306.

Deei IV. biz. 229.

Mes de Stephens ; de imaginaire eilandeii.

un cocboii male et nm tmie, cioiit j^ai fait present a

M. Stephens^ Secritaire de VAmiraule,

Le capitaine Wallis ayant rapporte en Angleterre ime
cles ' baches de pierre des OtaMtieiis, qtii ne coniioissent

aiicoiie espece de metaux, M. Stevens, Secretaire de
FAmirauie, en fit faire line pareille en fer.

Carte dii Detroit de Cook dans la Zelaiide. In de

Baye de FAmiraute vindt men I Stephens en C. Stephens,

J’Appellai Bale de FAmiraute, la Baie hors de laquelle

nous venions de faire voile, 3: je donnai le nom de

Cap Stephens A la pointe N. E & celui de Cap Jackson,

a la pointe S. E., en Vhonneur des deux Offieiers qid

etoient alors Secretaires de VAmiraute,

Carte de la Galles MedcPe ou de la Cote Orientale

de la Hollande,

Stephens en Port Stephens,

Sur ces entrefaites, j’obtins pour le Sur-lntendant de

FIsle d’Onrust un ordre qui lui enjoignoit de recevoir

notre batiment qui devoit y etre radoiibe ; Sc j’envoyai

a M. Stephens, Secretaire de VAmiraute, la iiouvelle de

notre arrivee a Batavia par un des vaisseaux qui faisoient

voile pour la Hollande.

Op grond van bet bovenstaande zou men eiken twijfel aan de

naamgevnng der onderhavige eilanden ter eere van den toenmaligen

Secretaris der Admiraliteit kunnen uitsluiten. Ik was van plan ziilks

te doen en te schrijven „ong€twijfeld naar”, ware het niet, dat de

bekwame assistent onzer boekerij Mas Patah mij bladzijde 354 van

het tweede deel der „Historische Beschrijving der Reizen, enz.*’,

waar een aanvang wordt gemaakt met de beschrijving van de reizen

van den Engelschman Thomas Stephens in 1579 op de Portugeesche

vloot, voorlegde^ met de vraag of de eilanden niet naardien ontdek-

kiiigsreiziger konden zijn genoemd. Daardoor opnieuw tot groote

voorzichtigheld aangemaand, heb ik den term „zeer waarschijnlijk'’

gebruikt, aihoewel Wichmann van „an[genschemiich’' spreekt.

Het is waarschijnlijk niet ondienstig, hier even vast te leggeo,

dat ik de redactiecommissie van het T. B. G. aanstonds na ont-

vangst van den brief van den heer Van Noohuys met bovenstaande

gegevens en feiten in kennis .. heb gesteld.' .

In verband met „de allicht zes' weken werk, benevens de noodige

dosis goed geluk,. benevens 'de 'bevoegdheid’^, weike volgens den
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heer Van Nonhuys noodig zouden zijn om vast te stellen, wie

met Stephens is bedoeld, moge ik hem nog onder het oog brengen,

dat er ook biografieen, encyclopaedieen en aardrijkskundige woor-

denboeken bestaan, waarin men zeer snei de opiossing voor het

geval kan vinden. Natunrlijk grijpt men dan naar Engelsche uit-

gaven op dat gebied, zooals : de groote Dictionary of National

Biography; Marshall, Royal Naval Biography; Ralfs Naval Bio-

graphies; Reatson’s Naval and Military Annuals; Jame’s Naval

History ; enz.

In eerstgenoemd werk, uitgave 1898, kan de heer Van Nouhuys

op biz. 179 de volledige levensbeschrijving vinden van Sir Philip

Stephens (1725 — 1809), den zeer op den voorgrond tredenden „sec-

retary of the admirality” gedurende de tweede helft der 18e eeuw.

2°. „Geen historisch gegeven is in het artikel gebruikt of het is

aan Wichmann rechtstreeks ontleend”.

Deze bevrering is onwaar. Om te beginnen zijn, zooals reeds

is opgemerkt, alle historische gegevens van 1842 tot heden, de

bladzijden 748 tot en met 752, door mij zelf verzameld.

Het geschiedkundig overzicht van de ontdekking van de eilan-

den in 1766 tot en met 1827, den tocht van Dumont d’Urville

(biz, 744 onderaan tot en met 748 bovenaan), is door mij met

Wichmann en Robide van der Aa als leidslieden samengesteld

uit de door hen opgegeven litteratuur, die mij met uitzondering

van Krusenstern, zelf reeds lang bekend was. Van Hawkesworth

bij voorbeeld volgde Wichmann den Engelschen, ik den Franschen

tekst, dien ik waar noodig in extenso heb aangehaald.

Na de aigemeene aanhaling omtrent het gebruik van Wich-
mann’s werk en de bij hem genoemde litteratuur is mijne werk-

wijze volkomen geoorloofd en geheel in overeenstemming met
die van den geieerde zelf. Hetzou naar mijn gevoelen dwaasheid zijn

en ongenietbaar voor de lezers om in het geschiedkundig overzichtje

— per slot van rekening voor mijn artikel bijzaak — telkens te ver-

wijzen naar Wichmann, Robide van der Aa, e.a. Wanneer men op

een dergelijke manier moet documenteeren, slaat men elk onder-

zoek lam, dat op samenvoeging van gegevens berust

Rechtstreeks aan Wichmann ontleend zijn slechts de ontdek-

kingsdata met enkele bijzonderheden over de Mapia, de Providence-

en de Schouten-eilanden, achtereenvolgens noot 1 op biz. 746,



NOGMAALS: DE ONUITROEIBARE STEPBENS-EILANDEN 321

iioot 1 op biz. 747 en de voorlaatste alinea aan het slot. Deze
gegevens zljti echter van zoo algemeene bekendbeicl dal zij zijii

op te slaan op vele plaatsen en bij verschillencle aiidere sclirijvers

die aan Wichmann vooraf gaan. Een ieder begrijpt, clat die gegevens

aan de iitteratunr ontleend zijn. Mij komt daarvoor geen. eer toe

en aan Wichmann wordt bij het aanhalen van dergelijke algemeen

bekende feiten geen eer onthouden.
' De zaak zon geheel anders staan, zoo die gegevens op oorsproiike-

iijke vondsten van Wichmann berustteii; dan zou vermelding

daarvan waarlijk niet achterwege zijn gebleven. De brief van den

beer Van Nonhuys wekt dan ook den indrak, dat hij den tekst

van Wiclimann’s werk niet of onvoldoende vergelljkt met de

geschiedbronnen en de litteratuur, en daardoor niet op de boogie

is met hetgeen werkeiijk Wicbmann’s geestelijk elgeiidom is.

3® „eeii niet onbelangrijk deel van de gebrnikte zinsneden zijn

als vertalingen te herkennen”.

Bij de samenstelling van bet kort gescbiedkmidig overzicbtje heb

ik Wicbmann, Robide van der Aa en alle andere litteratuur voor mij

gehad. In enkele lioofdtrekken heb ik den loop van eenige tocbten

weergegeven om den lezer even in de kwestie te brengen, die op

zich zeif geen geschiedkundig, dock een cartografiscb en zeevaart-

kundig vraagstukje is. Vanzelfsprekend komen de door mij vermelde

feiten in uitdrukkiiigswijze op enkele plaatsen overeen met hetgeen

men bij Wichmann vindt.

Zulks ligt toch voor de hand. Wicbmann geeft in 7 foliobladzijden

eene samenvatting van Carteret’s tocht geheel ontleend aan het werk

van fiawkesworth, hetwelk natuurlijk in bet begin wordt aangehaald,

Wanneer de beer Van Nouhuys zich de moeite wil getroosten „die

Schilderung der Reise” (zooals Wichmann het noemt) van Carteret

te vergelijken met den tekst van Hawkesworth, dan zal hij moeten

erkennen, dat Wicbmann niet anders doet dan veela! met dezelfde

woorden navertelien, wat Hawkesworth reeds beeft gezegd.

Dit geldt voor alle tocbten, die Wichmann in zijn groot werk

beschrijft. Hoe zou bet ook anders kunnen, tenzij hij zijne studie

had gesplitst in een groot deel met bouwstoffen, waarin men de

oorspronkelijke reisverbalen , had kunnen terugvinden, ' met daar-

naast een afzonderlijk deel,:.-. waarin .hij zijn eigen studie van en

beschouwingen over de reizen had:.gege¥en.
,
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Ik wil hiermede slechts betoogen dat, zoo men mij om het

bovenstaande een piraat wil noemen, Wichmann als hoofdman

der piraten te boek dient te staan.

4°, „Daar waar Wichmann zich verspreekt, vergist de schrijver

van het artikel zich precies zoo’’.

Ik weet niet, waarop de heer Van Nouhuys hier doeit. fiet is

zeer goed mogelijk, dat ik bij raadpleging van Wichmann onder

diens invloed eene vergissing heb begaan. Overigens behoeft eene

dergelijke vergissing nog geen piraterie te zijn.

5®. „Van eenige belangrijke bronnen”, die volgens den heer

le Roux aan Wichmann’s werk dienen. te worden toegevoegd (biz.

746) is mij uit het artikel niet veel gebleken”.

Het pleit niet voor den heer Van Nouhuys, dat hem niet is op-

gevallen, dat ik Robide van der Aa en Horst heb aangehaald,

vooral eerstgenoemde, die de kwestie lang voor Wichmann heeft

behandeld. En de twee belangrijke „Berichten aan zeevarenden”

van het jaar 1897 en het scheepsjournaal ? Indien Wichmann
daarmede bekend was geweest, zou hem zeker de meening der

Londensche Admiraliteit zijn opgevallen, dat Carteret vermoedelijk

de hooge toppen van de Schouten-eilanden voor zijne Stephens-

eilanden heeft aangezien; nota bene de kern, waar het hier om gaat.

6®. „maarwel is mij gebleken, dat belangrijke gegevens tot be-

lichting van de aangelegenheid, bij Wichmann voor bet grijpen,

ongebruikt zijn gebleven”.

Alles wat bij Wichmann tot belichting van de aangelegenheid

is te vinden, — d.w.z, tot oplossing van de vraag „wat heeft Car-

teret voor de Stephens-eilanden aangezien?” — heb ik naar mijne

meening aangehaald, met uitzondering van het volgende, wat ik,

naar ik in het begin van mijn verweer opmerkte, ter wille van
Wichmann heb achterwege gelaten.

„Durch die im August 1898 angestellten Nachforschungen des

„niederlandischen Kreuzers „Serdang”, unter dem Befehl des Lt.

„t. See P. F. van der Velde Erdbrink, wurde entgtiltig dargetan,

„dass sie weder an der von Carteret angenommen Stelle, noch in

„weiterer Umgebung existirem (Jaarboek van de Kon. Nederland-

sche Zeemacht 1897—1898. ’sGravenhage 1899, p. 338)”.

In dat jaarboek staat slechts het volgende vermeld :„Een onder-

„zoek ward ingesteld naar het bestaan der Stephens-eilanden, die
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„op 0*^22' Z.B. en 136^10' O.L. zouden moeten gelegen zijii. Echter

^werdeni geene eilanden gevonden”.

In de eerste plaats heeft Carteret de eilanden geplaatst op 138°

39' O. L. en in de tweede plaats heeft de „Serdang” niet de ver-

dere omgeving afgezocht. Het schip is dadelijk na aankomst op

de plek 0°22' Z. B. en 136° 10' O.L. teruggekeerd. Wichmann's

uitspraak hierboven vermeld is dus in zijn geheel onjnist. Ik heb

bet echter onnoodig gevonden daarop met nadriik de aandacht

te vestigen.

Deze feiten zijn den heer Van Nouhuys in niijn artikel echter

ontgaan.

Inderdaad komen er in Wichmann's werken „Entdeckungsge”

schichte von Neu-Guinea” en „Bericht tiber eine imjahre 1903 ans-

geftihrte Reise nach Neu-Guinea” nog vele zeer belangwekkende

mededeelingen omtrent de eilanden Ajawi en Bepondi voor, his-

torische en land- en volkenkundige. Voor het doei, hetwelk ik

met mijn artikel beoogde, waren zij echter van geen nut.

7°. „De woorden : „Bij nader onderzoek is mij gebleken, dat

„op deze (Wichmann’s) uitspraak veel valt aan te merken”, vestigt

„bij den lezer die met deze materie niet sedert jaar en dag ver-

jjtrouwd is, een totaal verkeerden indruk. De vraag of Carteret

„met ten rechte de bergtoppen van de Schouten-eilanden gezien

„ heeft, staat daar volkomen buiten; ook de gangbare, althans door

„velen aanvaarde lezing sedert DeRossel, Krusenstern en Wichmann,
„is uit mogelijkheden en overwegingen beklijfd ; Carteret had stellig

„zeemansoogen en zeemans-oordeeL Dit is echter hier niet aan

,fde orde”. Aldus de heer Van Nouhuys.

Dit is voor mij hier v^el aan de orde ! Nogmaals : de zaak gaat

voor .mij niet om de historische gegevens, die ik ter orienteering

voor den lezer heb ingelascht, doch om de vraag : Waaraan is het

ontstaan van de onuitroeibare font der Stephens-eilanden te wij-

ten ? En op die vraag geeft noch De Rossel, noch Krusenstern

naar mijne meening een afdoend antwoord, evenmin Meinicke

Robide van der Aa en Horst. Wichmann geeft siechts de uitspraak

van eerstgenoemde weer en legt zich daarbij neer.

„De gangbare, althans door velen aanvaarde lezing sedert De
Rossel, Krusenstern en Wichmann” (hoevelen zouden dat ivel zijn ?)

is volgens den heer Van Nouhuys ook „mt mogelijkheden en over-
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wegingen beklijfd’’. Welke geografische kennis en ' welke kaarten

bezateE De Rossel en Krusenstern meet dan een eenw, eerst-

genoemde bijna anderhalve eeuw geledeo, van Nieuw-Gninee’s

Noordknst? Gegrond op bet toevallig lengteverscMI van heeft

men de oplossing gezocht in de Providence-eilanden, waarvan

aan de hand van Carteret’s gegevens mijns inziens geen sprake

kan ztjn.

„Garterethad stellig zeemansoogen en zeemansoordeel”, zegtde

heer Van Nouhuys. Moet dat als bewijs dienen tegen mijn nitvoerig

betoog voor de oplossing van het vraagstuk in de richting der Schou"

ten-eilanden ? En de Londensche Admiraliteit, die in 1897 reeds

de oplossing in die richting zocht, en de deskundigen op het

Hoofdkantoor van Scheepvaart te Batavia, die mijne visie op de

zaak volkomen onderschrijven, hebben die ook geen zeemans-

oordeel?

Ik zal mij hier niet laten vervoeren tot scherpe tegencritiek.

Met gerustheid laat ik het oordeel in deze aangelegenheid aan

de lezers van dit Tijdschrift over. De zaak is mijnerzijds hiermede

voldoende uitgeplozen, eigenlijk meer dan zij waard is.

De aandachtige lezer zal, naar ik verwacht, tot geen andere

conclnsie kunnen komen, dan dat er voor mij geenerlei aanlei-

ding kan zijn om het door den heer Van Nouhuys verlangde

boetekleed aan te trekken.

Mei 1933. C. C. F. M. le ROUX.

Toen bovenstaand Naschrift van den Heer Le Roux, dat van-

wege den overvloed van kopij voor dit dubbelnummer niet onmid-

deliijk na de ontvangst kon worden gezet, reeds gedeeltelijk was
afgedrukt, ontving de Redactie van den heer Van Nouhuys het

voigende bericht:

Rotterdam, 6 Juli 1933.

Mijne heeren

Op mijn brief van 3 April heb ik niets verder van U vernomen.

In verband met hetgeen U mij schreef in Uw brief van 28 Maart
acht ik nu het verder wachten met publicatie van mijne zijde on-
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noodig en hoop ik een artikel omtrent het Ubekende onderwerp

geplaatst te zien in het Augustus nummer van : De Indische

Gids.

Met alle hoogachting

Uw dw.

w.g. Van Nouhuys.

In den brief der Redactie van 23 Maart werd plaatsing der

correspondentie met het verweer van den Heer Le Roux in het e.v.

No. van dit Tijdschrift toegezegd. Daaraan heeft de Redactie zich

gehouden ; hoe in verband met dat schrijven de Heer Van Nouhuys

kan terugkomen op zijne stellige verzekeringen, vervatin de beide

laatste zinsneden van zijn brief van 3 April, ontgaat haar te eenen-

male, Het zal den Heer Van Nouhuys, die thans bijkans vijf

en twintig jaren het Tijdschrijft ontvangt, toch wel niet onbe-

kend zijn, dat de afleveringen daarvan op ongeregelde tijden

plegen te verschijnen. Hoe vaak zou de tweede aflevering van het

jaar reeds v66r 6 Juli in Holland beschikbaar zijn geweest?



Mededeelingen.

Mededeelingen aangaande mijn arbeid gedurende

de periode 1 Juli tot 31 December 1931.

Een belangrijk deel van deze periode ward door mij op Java doorge-

hracht, waartoe door het Hoofdbestuur van bet Nederiandsch Bijbeige-

nootschap een binnenlandsch verlof van eenige maanden was verleend.

Dien tijd heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met onderzoek en

copie van die manuscripten uit de nalatenschap van Prof, Jonker, die

betrekking hebben op het dialect van Looera (West-Soemba) en op het

Sawoeneesch.

Het op verzoek van de Directie van het K.on. Bataviaasch Genootschap

in 's Genootschaps bibliotheek gedeponeerde materiaal omvatte

:

a) Copie van de Laoraneesch-Maleisch-Hollandsche woordenlijst van

den vroegeren Missionaris A. J* H. van der Velden (4 cahiers)

;

b) idem van de HoIL-MaL-Laor. woordenlijst van denzelfden (9 cahiers)

;

c) Sawoeneesche grammatica (8 cahiers)

;

d) Sawoeneesche woordenlijst (4 cahiers)

;

e) Sawoeneesche teksten en verhalen (7 cahiers);

f) Sawoeneesche verhalen (10 cahiers).

Nil bleken de woordenlijsten van Van der Velden geen noenienswaardige

afwijkingen te vertoonen van een copie van een woordenlijst van Van
der Velden, die ik voor mijn vertrek uit Holland van Mevrouw Jonker
ontving, Daar bovendien de gegevens waarover ik hier op het terrein

zelve de beschikking kreeg, omvangrijker zijn, konden deze woordenlijs-

ten spoedig worden uitgeschakeid. Hetzelfde gold van de Sawoeneesche
woordenlijst. Volgens aanteekening van Mevrouw Jonker dateert het

geheele Sawoeneesche materiaal van voor 1896. In dat jaar verscheen de
Sawuneesche woordenlijst van den Zendeling-Leeraar J. K. Wijngaarden,
waarvan mij Jonkers exemplaar, door hem van aanvullingen en verbe-

teringen voorzien, destijds door Mevrouw Jonker ward geschonken.
Zooals Mevrouw Jonker mij bij die gelegenheid meedeelde, hieid Prof.

Jonker zich in die jaren meer bijzonder met de talen van de Bima-
Soemba groep, waartoe ook het Sawoeneesch wordt gerekend, bezig.

Zijn publicaties over het Bimaneesch verschenen in de jaren 1893 tot

1896. Oorspronkelijk was het zijn plan, na de bewerking van het Bima-
neesch met het Sawoeneesch voort te gaan, waarvoor dit omvangrijk
materiaal reeds was verzameld, Bij nadere aanraking met de talen van
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de Rote-Timor groep acbtte Mj toen de beschrijving van een dezer talen

van belangrijk ander type van meet beteekenis dan die van bet Sawoe-
neesch, dat, lioewel in grammatiscben bouw aanmerkelijk van Bima-
iieesch en Soembaneesch verschillend, toch met deze talen bet naast

verwant is en daarmee door hem tot een groep wordt gerekend. Aan
dit besluit hebben wij Jonkers grondige werken over de talen van de

Rote-Timor groep te danken, van de jaren 1908 tot 1915. Men kan zich

ook met dit nagelaten Sawoeneesch materiaal niet bezig houden, zonder

eerbied voor de noeste activiteit van dezen werker, den grondlegger voor

de stndie van de talen der kleine Soenda-eilanden. De grammatica is

gelieel gecopieerd, evenals de bundel „Sawoeneesche teksten en verhalen”.

De bundei „Sawoeneesche Verhalen” niet geheel, maar deze is eventneel

tijdens een verlofsperiode in Holland wel te bereiken.

In mijn vorig verslag maakte ik melding van de hulp die ik gedu-

rende eenigen tijd kon krijgen van een Aloreeschen goeroe. Deze was
bij ons tot kort voor ons vertrek naar Java, eind Augustus. Tot verdere

verwerking van het toen verkregen materiaal is het sinds dien nog niet

gekomen. In de notulen van de vergadering van de Afdeeling Taal-,

Land- en Volkenkunde van het Bataviaasch Genootschap van 14 April

1932 spreekt Dr, Esser van het materiaal, dat mij nog door den Hulp-
prediker Boeken Kruger zal worden toegezonden. Inderdaad sta ik nog
met hem in relatie, maar het bedoelde materiaal heb ik tot nu toe niet

ontvangen. Ik houd deze zaak echter in gedachten, al moet ik ze nu
wegens andere bezigheden voorloopig laten liggen.

Overigens werd mijn tijd voornamelijk gevuld met de voorbereiding

voor uitgave van een bundei Bijbelsche Verhalen in het Waijewasch en
verwerking van door mijn helper voor Oost-Soemba verkregen materiaal.

Een gedeelte daarvan hoop ik in de volgende aflevering te publiceeren.

L. ONVLEE Jr.



Opstellen in het Maleisch
van Belitong

door

ACHMAD SOERIAPOETERA.

[De hier volgen stnkken in het dialect der Orang Darat van Belitong

waren oorspronkelijk bedoeld om te dienen als volkslectuur. Ze worden

hier afgedrukt omdat de redactie meent, dat ze een welkome aanvulling

geven van het materiaal vervat in A. G. Vorderman’s : Bijdrage tot de

kennis van het Billiton-Maleisch, in deel 34 van dit tijdschrift]

Sebagai keterangan tentang berdjenis tanda dan tjara%ja mesti

dibatja soesoenan karangan saja, dibawah ini saja mengoerai-

kannja satoe persatoe.

e = hendaknja dibatja dengan soeara diantara hoeroef i (bikin)

dan e (kereta)

;

e =: dibatja : e, didalam soekoe kata : benar, akan tetapi soearanja

agak sedikit dipandjangkan

;

' == tanda ini, hendaklah dibatja sedikit menjangkak, seperti

mengoetjapkan soekoe kata: tidak, tetapi djangan sampai

terdengar hoeroef k-nja

;

i-e =: kalau pada achir sesoeatoe soekoe kata tampak hoeroef i,

dirangkaikan dengan hoeroef e, hendaklah dibatja: je (e

= benar);

-ii == hoeroef ini, iaiah memberi tanda „membesarkan” dan di-

seboet dengan soeara sedikit agak pandjang seperti
:
gede-ii

(de-h hanja satoe soekoe kata sadja) = besar.

L LIMA KISA ..... KELAKAR MA LASAQ.
2. Asale dame Belitong*

--„ApMa sebape, mengke poelau kite ne oorang damekan ^) poe-

lau BHitong’’, kitoe moele-moele Ma^ Lasaq bekelakar —„moen 2
)

mika' taoe, . . . mimang pandaila mika'

namakan ^) kalau kamoe.
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„Akoe ne la biak engga' ^) no'^) taoekane”, d^jawap
oole Ma' Lasaq soorang — „kine kisaeP.. . .

Agi'®) djaman doelo'-e, waktoe kite loem ade bang®) deni-e,

oedji ’) oorang toewe-toewe kite, poela' loom njoeang-njoeangan

ade djaman radje beikor, . . . waktoe itoo, ade siko' poelau, no'

bedame poelau Bali.

Enta kimane ®) doelo'-e poelau ine, tepoetong, laloe anjoot,

sampai kedekat poelau Kelemantan. Poetongan poelau ne, waktoe

sampai detempat tadi' poen sanggat.

Oorang-oorang no' ade djook poetongan poelau ne, laloe

bekeredje mantjakke' poelau-e too koen pakoe sepaje enda'

anjoot agi'. Roepe-e pakoe too tadP lama'-lama' djadi tana tinggi-u,

laloe djadi goenong no' oorang damekan goenong Tadjam.

Poetongan poelau ne, no' la sanggat kan la depantjang tadi',

kerene poetongan poelau Bali, oorang damekan poelau „Bali

tepoetong”. Lama'-lama' dame ine poen deroeba poela' djadi ,)Ba-

lipoetong”. Enta kerene soekar njeboete, laloe deganti agi' dame-

e :
„Balitong”, no' deretikane poelau Bali tepoetong, tapi achere

deroeba poela', deseboet : Belitong. Oorang-oorange no' ade bang

poelau too dedamekan oorang Belitong. Dole bangse Belande

d%anti poela' dame~e; deseboete Billiton.

Kitoela kisa asal-asale oorang damekan poelau ne, poelau Be-

litong, Belitoeng kan Billiton.

2. Asale Seka\

Kerap tedengar oorang ngalokan *3) Seka' too asal moele-e dari

daki' Nabi, tapije enta ije, enta enda' loom ade rewajate no' oorang

toeliskan
; djadi-e lebe baik enda' oesa kite kisakan kitoe te

doelo'-e”, oedji Ma' Lasaq — „poelau BHitong kite ne,

djadi sarange bangse Lanoen. Djadie bangse Lanoen too b&em-
boenje' desekapoet goewe-goewe bang poelau Belitong ne”.

—„Taoeke mika', ape Lanoen tool?”

Lanoen too perampok atau badjak laoet. Roepe-e engga' ki

manesie biase; seware-e bangat garau-e; koelit-e itam legam
setenga bekilat.

0 kanak^ 2
) tusschenwerpsel s) hanja 4) jang 5) lagi e) didalam kata

bagaimana s) pada memantjangkan dengan ^2) dan
takan kini sekitar.
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Ramboete itam, raga-raga *) keriting bekilat djoewa'. Kebiasaane

bangse ne, kaper kan soewa 2
) endak bepakaian ki kite-kite ne,

selaine dari bekantjoet makai peretja' atau koelit timong^) no' se-

dang-sedang gHe-uje. Pekeredjaane setiap ari engga'; ngerampok,

mentjoeri, njamoen koen ngemboeno-e' oorang sadja'. No' bini-bim-e

gawe-e too engga' galer-galer la behari-ari*

Moen Lanoen endak gi ng&ampok, bekawan-kawan biase-e

naik bang peraoe, belajar gi ketenga-tenga laoet, laloe besem-

boenje' detepi-tepi poelau.

Ade sadja' teliat oole Lanoen ne ade kapal (lajar) no' datang,

tang enda' timpo agi', dekedjarela soewat itoo djoewa'. Sekire-e

tekedjar, . . , djagela (!) moen enda' ganal same sekali barang-

barange no' bang kapal too tadi', . . , toempas berenoes 7) deang-

koote-e ke bang peraoe-e. Ade dja' oorang no' enda' endak

meri'-kan barange, . . . tang be 9) andjoela moen enda' neresing **)

kepala'-e. Oorang endak ngelawane'-e enda' berani, ningo' kawan-

kawane sekeboeboen ^ 2
).

Djadije tang bengga' i-ela aoe' sadja' ape no' endak deboewate.

Tapije. .
, ,
lama'-lama', waktoe ade peratoran negeri koen ade boen *4)

pendjoerit bagai, baroola ade peroeba-an. Mangkin lama' mangkin

beroeba, hingge bangse Lanoen koewang dekalokan la djadi

manesije biase sadja'. Achere tebijate poen beroeba djoea', dari

ingkar koen ngaja'*®) bengise, kitoe te la... loentor, beroeba djadi

penoeroet serete penakoote koen oorang oekan-oekan.

Ketoeronan Lanoen too, kine koewang detingo' detepi-tepi pan-

tai sekapoet Belitong, sepereti de Tandjong-Pandan, Boeding, Mang-
gar koen Gantong, no' bangat namboene Oorang ngendamekane
Seka atau Oorang Laoet,

Base Seka' ne ngaja' paja-e dedengare koen seware-e garau oekan-

oekane......

—„Akoe' poewi' ade' serampang tagem”, koeno'-e dji Seka' nga-

iokan : Akoe enda' ade serampang gede-ii. Seka' radjin-e kan be-

ioentjong no' demainkane koen gendang, tawak-tawak, ... detabo-

la se-engga idoep! Tang la betari-tarianla dije . . . .

.

*) hampir kaper kan soewa == tidak pernah kerang besar baring

sebentar habis T ^^^^mpas berenoes= habis samasekaii ®) sadja tang
be= boleh tjobalah ”) sangat terpelanting *2

)
banjak ia begitoe

djoega boleb sangat banjak tari menari permainan Seka'.
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BaEgse Seka' n€ tebljate djoewa' bangat tjeroetjo *) boeatane,

hingge prebase kite tegelar, moen ade no' tjeroetjo, dekalokan :

„Mika' ne ki Seka'.” '

^ Kitoe kisae pasal Seka'.

3. Poelau „Kapal”.

Kire-kire bang djaman sebeloeme djaman radje beikor bari'-Cj

detepi pantai soengai Tjeroetjok, ade seberoejoot oorang bang

kamponge no' bangat miskin. Beroejoot si miskin-e, ngempoenje-e'

soorang anak, si Koeloop dame-e. PMdoepane too bangat mara'

dake-e s). Pekeredja'-ane behari-ari ngeremoenting ngentjari' lalap-

lalap sepereti-e kangkong, rapa' % poetjok menggale koen rebong.

Moen la banjak boele-e, baroe detama'-kan bang ambong, laloe

deambine bedjoeal bekeliling kampong.

Setiap ari sadja' kitoela dekeredjakane.

Pade soewatoe pagi, waktoe fadjar agi' sedang endak kloewar,

Pa' Koeloop ^— kitoela oorang ngalokan bapa'-e si Koeloop — pegi

poela' sepereti biase-e kebebak gi ngentjari' rebong no' agi'

moeda'. Waktoe Pa' Koeloop ne baroe dja' endak nampas rebong

no' bangat agi sedang degangan-e . . . teliat oole si miskin ne,

ade seboewa toengkat bemban ngelintang bang rempoen boelo

no' berebong itoo. Toengkat ne moele-e, oole Pa' Koeloop endak

desimpingkane kerene njoekare' die endak nampas rebong

tadi', tapije waktoe depoeti'-e tHiat oole-e, toengkat tadi', betabor

koen intan, mira delime, bebagaila

—„Wai”, dji Pa' Koeloop — „ine baroe kan kaje ko ! . .

.

Nang
rete karoen*^)-ke gerangan ne-e, atau toengkate Nabi Seliman ke

poela' . .. . Eiiw, kajela ko kine P
Rebong tadi', haramtang enda' toelaej deambi'~e. Koen setenga

bekandjar, tingo' ... Pa' Koeloop segere nelambong laloe me-

dam gi balik keroema-e.

T tidak menoeroet atoeran sekeloewarga mara' dake = melarat

sengsara memetik boewab keremoenting ®) sebangsa keladi jangbidoep
ditepi telaga, soengai dsb. ®) oebi kajoe ^ dimasoekkan ®) djoerang Jang
penoeh tanam tanaman dan ada soengai keijil mengalir dibawahnja

9) menetak disajoer diboewangkannja menjoesahkan dipoe-

ngoet, diambil harta karoen djadi melompat-lompat teroes

berdjalan dengan tidak menoleh-noleh lagi.

T.B.G. 73-2 14
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Sesampaie deroema-e, detmgo'-e ')
enda' ade man&ije barang

soorang. Deboeka'-e lawang dapor, .... ade si Koeloop gi' ganat-

ganat =>) djok panpi ’)....

—,Loop, mane oema' sida' ^), ha ?” betanja Pa' Koeloop kat anake.

—„Enta, tadi' si tang ade la bang oeme sijoen ®)”.

—„Gi la loop, la. ..selik?) oema' sida' too”, tedengar Pa' Koeloop

njoero anake gi njelik bini-e.

—„Semboraboe *) pa', ko lete ») segile 'o) isa' ") njoeronge' *2) daoen

sagoe'”, dji si Koeloop poela'.

—„Oema' wing >3), soesa bangat, ha... merinta Poelong'<) ne”,

tedengar poela' sware Pa' Koeloop sambil gereboesan “) roepe-e,

laloe gi njelike soorang ke-oeme.

*

Enda' lama' agi', Pa' Koeloop koen Ja' Embi', ia bebalikan.

Sampai deroema, laloe seberoejoot too hirook tedengar beroen-

ding endak ngendjoewale toengkat tadi'.

—„Moen dji ko, si”, oedji Ja' Embi' — „tang baikladedjoewal

sadja', sebape desimpan poen tang mane kan njimpane, aja!”. ...

Pa' Koeloop poela' ngalokan : — „Ko si, feda' oesa paja-paja . .

.

baik desimpane' sadja'
1”

—„Tang mane kan njimpane”, oedji Ja' Embi'.

—„Nang ije djoewa' Pa', ikam ne ! Tjoebe dja', .... moen
enda' oorang tjoeri”, dji si Koeloop.

Achere petengkaran ine, toengkat ti' kan dedjoewal. No' ngen-

djoewale si Koeloop,
*

Kisae si Koeloop tadi' ia gi kenegeri lain oentoek ngendjoe^val

toengkat tadi', Enda' lama' antare-e, toengkat too poen la dedjoewale

mahal segile.

*) diiihatnja sama dengan berbaring (galer-galer) 3) divan (canape)

engkau pada ®) sana melihat sambil memanggil pribahasa, jang
mengatakan „tidak maoe” dan bererti

:
„walau saja disimboer dengan

aboe sekalipoen” ®) lelah sangat bekas mendorong, berasal dari

menjorong kereta seboetan jang dioetjapkan waktoe moerka pada
seseorang tanda marah, jang diperlihatkan dengan tingkah lakoe

Mrau, katjan bilau tusschenwerpsel jang tak boleh ketinggalan

seboetan 2e persoon oentoek orang jang lebih toewa dari pada kita,

djoega „belau” sebagai derde persoon.
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Detjeritekan si Koeloop nl la kaje; koen enda'^ endak agf balik

kat ooraBg toewe-e. '

-

LamaMama' si Koeloop ne tV diam denegeri oorang, kerene

bekawan sadja' koen anak-anake sedagar, laioe dlje deambi' me-
nantoe oole sMagar no' paling kaje bang negeri ti'.

Pindek kisae, setela betaoen-taoen si Koeloop bebini koen anake

sedagar ti\ oole mertoewe-e desoero dije gi beniage kenegeri lain

poela'. Si Koeloop ne laioe meli seboewa kapal bHangkai 0 s^gil^*

Anak boewa-e no' kan bekeredje bang kapale si Koeloop la tjoe-

koop lengkap. Kapale poela' la dekemase', selesai kan gi belajar.

Setela itoo laioe si Koeloop gi betare 2
) kat mertoewe-e ; minta

didoe'ekan biar selamat bang pedjalanane sebagaeie. Binie debawa'-e

djoewa' oentoek ngawane'-e dije beniage ti'.

sic

Detenga djalan si Koeloop ti' tepiker endak gi balik soewat 2
)

kat oorang toewe- e. Setela belajar betenga-tenga boelan, pindek

kisa-4 sampaila kapale si Koeloop ti', demoeware dekat soengai

Tjeroetjok. Bang kapal too hirook boenji angse, berok, bibek . .
.
pin-

deke ape sadja' no' ade debawa' bang kapal too, tedengar boenjie . .

.

Oorang toewe~e si Koeloop, lama'-lama' ngendengar anake ti'

datang mawa' kapal soorang, laioe ngembawa'~e' panggang kera',

pekasam beloot koen ketoepat oentoek ngendjamoe anake dekapaL

Koen sangoe ine oorang toewe-e si Koeloop ti' sambil atie bangat

gembire-e laioe gi kekapale si Koeloop, tapie waktoe sampai dekapal.

Pa' Koeloop koen Ja' Embi' oekane desamboet koen k^eringan

oole anake. Sebalike deoeser, endak d&ipakane ... dHoedae'-e.

Sangoe no' debawa' oole oorang toewe-e ti' deteradjang-radjang-

kane toenggang langgang pabggang kera' koen no' lain-laine ti'.

Si Koeloop laioe ngalokan: „Pegi! Akoe enda' ade ngempoenje-

e' oorang toewe no' kine. 'P%i! Ngamboes lekas, akoe enda'

endak ningo^ sepiak mate agi' ade oorang miskin dekat kapal ko!

Bansat, penipoe, endak kan rete koo 1” . . . .

Oorang toewe ni ti', setela ngendengar anake ti' kitoe ngamboes-
ngamboeskane, . . . koen perasaan no' bangat dehinekane, gi la

balik poela' ' kedarat.:

0 besar 2
) pamitan sebentar '*) riang hati.
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S&ampaeie kedarat, koen ati no' pata, oema'-e si Koeloop

kerene bangat kekesalane, laloe . . . nimangkan soesoe-e sambi!

ngalokan ; ^Moen ije dije too anak ko si Koeloop, ko minta moe-

da-moedahan kapale too karam!” ...

Setela ngalokan *) kitoe, Ja' Embi' koen Pa' Koeloop ti', koen

ai' mate berimbes 2
), ialoe same-same gi balik keroema-e.

Enta kimane, .... loem dja' Pa' Koeloop koen Ja' Embi' ti'

sanipai k&oema-e, tang njada 2
)
kapale si Koeloop la ngerendap

bang ai', lama -lama' poen karam ...
5|e

Kire-kire la beboelan-boelan lama'-e, .... detempat kapale si

Koeloop ti' karam, timboel seboewa poelau no' roepe-e enda'

oeba-e kapal. Poela' moen malam Djemahat gasik tedengar seware

angse, bibek koen no' lain-laine bang poelau itoo, itoola benatang-

benatang no' debawa' oole si Koeloop bari'-e s) bang kapale.

Hingge kine dame poelau itoo, poelau „Kapal”

4. Beladang.

—„Kine akoe kan bekisa pasal oorang bHadang, kerene kite ne

semoewe mesti makan. Besawa ki depoelau Djawe enda' ade koe-

wang 8) de Belitong ne, sebape tanae enda' kitoo soebore. Oole sebap

itoo oorang boewat sadja' ladang”, dji Ma' Lasaq~„kme kisae too”.

Moele-moele oetane detoenoe % no' oorang kalokan noenoe too.

Oetan ne dja' oekane sebasing ®) oetan sadja' no' koewang detoenoe,

tapi-e engga' oetan kemaUan 9). Setela toempas batang-batang

bang oetan ti' djadi aboe, baroe oorang keredjekan tana-e. Petame

noegal atau moeat loebang segede-gede-ii oempang Poeia'-

an noegal ne, enda' ade koewang koen kajoe sebasinge; engga'-

e koewat depakai kajoe Pelawan *2
) atau Kebantoejan *3).

Moen la oeda selesai noegal ti', baroola bibete desemai, no'

oorang kalokan mene' *5
). Oeda itoo loobang-loobang ti' debiarkane

sadja', kaper kan detimboese', engga'-e detimboese' engga'-e oole

angin koen oedjan sadja'. Moen ari pengoedjan, moeda segile

betoembowane bibet-bibete ti'. Doewa' tige ari, tang bagi' ^6) la

be-idjauan ketingo'-ane ladang ti'.

*) berkatakan 2
) mengalir di pipi kebenaran kerap kali ®) dahoeloe

®) boleb 7) dibakar sebarang hoetan Jang baik tanabnja oentoek
diperboeat ladang memboeat lobang oentoek menanam padi ”) paba
*2) 13) nama w) soedab menjemai ^^) tusschenwerpseL
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La tige boelan mene', detoenggoo agi* enam boelao, baroe padije

bemasakan. Oeda itoo padije deketam.

—»Ha, . . oedji Ma' Lasaq—„desme'-la waktoewe no' ko radjin-

kao t) te.”

Moen la oeda ngetam, oorang-oorang peladang ne begawai,

sedeka koen deadekan pemainan betiong, betjampa', lebe-lebe agi'

moen ngempmg2). Biak-biak boedjang bepakaian bematjam-matjam

;

ade no' makai badjoe kerawang^) koen sepan; ade poela no'

makai sesoet '*) pakaian dari kain boeioe s) koen besimpit s) kain

bate' 7) tengari tedjak, Lihere debebat s) koen dasi, nektaj ®),

makai poela' mapla, • . . bapaj J®), tang la gi ngege la kat no'

bini-bini! Tenga malam boerat »*) namboen no' bepakaian inda-

inda agi'. No' makai kemidje koen sepan itam poetongan sarong

senapang, makai sepatoe poete serete debebat betise
;
b^oendool

makai katje mate itam, .... euw, tang enda' agi' la, oorang lain

no' lawa-e.

Sebalike kitoe djoewa' no' bini-bini, same ije-e. Moen no' agi'

dajang-dajang, tang tingo'-la desekapoet rempoen-rempoen ke-

remoenting ! . . . .

5. Deraman Binat.

— „Kisa Deraman Binat”, dji Ma' Lasaq — „akoe engga' sikit ^2
)

pandai-e.”

Moele-moele kan ko kisakan ape sebape oorang ngendamekao

belan too kitoo.

Bari'-e, oema'-e Deraman (ine-la dame-e belau no' sebenare),

namboen bibeke gasik gi bemain bang amau, tapi-e moen balik

bibek-bibeke ti', de-itonge' oole oema'-e ... selari *3) koerang sadja'.

Kitoe poenje kitoo ... oema' belau ti, betanja' kat bHau, kemane-

mane bibeke pegie mengke mangkin lama', mangkin ngetji' sadja'

too, dMJawap-e oole D&aman; — ^Enta, Ma'...kaloe' be dema-

kane binat !”
. . . Kitoe koeno'-e.

Wal hal bibek no' be-ilangan too, semoewe-e dedjoewale' belau

kat Tjine toekang boebor.

*) menjoekai 2) memboewat emping beras soelaman bexlobang-lobang

satoe stel (berasal dari babasa Inggris kain boeioe = wol ®) mema-
kai kain batik ®) dibaloet tali leher (berasal dari babasa Inggris necktie)

tmsGhenwerpsel tengab malam boeta ^2
) gedikit *3) teroes meneroes.
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Inela sebape beiau too degelare^ biak ; „Deramao Binat” . .

.

* .

„Kme/' oedji Ma' Lasaq — „selaine dari no' itoo, banjak agi'

kisa Deraman Binat ne. Kitoe te kan ko tjeritekao djoewa', waktoe

bini beiau minta' detjeraikan.”

Moele-e hirook tedengar bang roema beiau too petengkaran.

Enta kimane, set^a betengkar oekan be beboela' O5 bini Deraman

Binat ti', endak ngalokan®) minta' detjeraikan tapie tesala, laloe

njeboet: „Boewangia ko ne, haoe' 3)-e !”
. . . Maloemla oorang no'

agp mara, endak ketjepat-tjepatan betjakap, laloe sala njeboete

!

— „No' ape’^ dji Deraman Binat, — „sine' kaoe !” Tang depang-

goie bini beiau toe ti', debawa'~e kekeboen, laloe deseledangkane 4)

bang rempoen nanas

!

— koeno'-e dji beiau— „gila' tedak te, tang neresing kaoe V*

Euw, . . . bini beiau ti' poen roepe-e oekan-oekan gereboesan-e,

ki endak beiau telan kaloe'-e Deraman Binat ti', tapi-e nang enda'

moeda ...

Setela kitoe, bangkit bini beiau ti'; ngentak-ngentakkan kaki-e;

njeranala , laloe gi besadoe kat Kiaji. Kisae Deraman Binat

ti' depanggil ngadap, gi pekare.

Waktoe deperikse oole Kiaji, ade poela' akale sepaje mteang
pekare-e.

Setela Kiaji ti' merikse, laloe endak noelise' pekare-e, oole De-

raman Binat too poela' deperoonge' e) sadja' bini bHau, hingge

bini-e too noole ?) tetingo' «) kat beiau, laloe ... dedjebi'-e' oole

beiau. Idong beiau, beiau keroet-keroetkan
;
bibere depHengkong-

lengkongkan la ki soedoe' *0) roepe-e . . .

Bini beiau no' ningo'-e ni ti' serik **) bangat, gereboesan poela'

sambii ngentak-ngentakkan kakie, laloe njerana-e' beiau, . . . tapi

beiau si medji’kan *2) diri' sadja'

!

— „Hape ^3
)
ne, ha”, dji Kiaji.

-“„Enta Kiaji, kitoe la moen no' gile sih”, dji D&aman Binat

too poela',

— „Oekan, Kiaji, die ne base i*) ngendjebi'-e' ko !” oedji bini

bHau sambii noendjok Deraman.

*) mendjoesta mengatakan ^ ja dilemparkan mentjomel pandjang-
pendek ®) diawasinja teroes noleh terlihat ®) seperti sendok ma-
rah *2) berdiamkan ^3)apa (dengan soeara menggertak) base=sebabnja.
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— „Enda'
'
Kiaji ,.! Dije ngerape' *) sadja' ngalokan kitoo. Mimange

koo ne ooraog giie 1” njaoet Deraman Binat.

\ — „Gile bangat si enda' . . . tapie se la lebe dari setenga-e !”.

dji bioi bHan ti'.

— „Ajo! Oesa^) nak 3) ngingar'^) desine'! Diam 1” tedengar Kiaji

besoerak.

Sedjoeroes senjap. Enda' lama' agi' Deraman Binat ti' la ngoe-

lai-e' bini belau ti poela' ! Njerana poela' bini belau ti'. Kitoo te

laloe beboenji Deraman Binat.

— „Aja, Kiaji”, koeno'-e dji Deraman Binat,—„kitoo ne, Kiaji, djadi

ko selMangkan te !” — sambil tetoendjok tjetjal®) kat bini belau.

Pindek kisa, Deraman Binat ne menang pekare koen bini-e.

*

Balik dari kantor Kiaji, Deraman Binat dage ^)
;
gi meli tjentjaoe

kat Tjine no' agi' raga sengke'.

— „Pe' ®), meli tjentjaoe”, dji belau.

— „Balapa”, betanja' Tjine ne.

— „Nang kan berape ke ha, bengga' meli tjentjaoe te ! . . . .

Doewa' sen!”

Oole Ape' ti' deberi'-e segelas, laloe depinoeme oole Deraman Binat.

Setela tjentjaoe ti' abis, depoelangkan gelase kat toekang tjentjawe,

— „Agi'?” dji Ape' too poela'.

— „Agi' be !” oedji belau.

Tjine ti' meri'-kan poela' segMas. Depinoem oole Deraman ; abis

poela',

— „Agi' ?” dji toekang tjentjaoe ti'.

— „Agi' !” koeno'-e dji Deraman Binat. Depinoem poela' tjentja-

oewe; ganal agi'.

\ ,„Ag¥ dji Ape' ti' poela'.

— „Kin€ doeloo' Pe', ko endak menare' tali seloewar ko

doeloo' . . . Agi', Pe'l” oedji Deraman Binat.

Depinoem poela' tjentjaoewe.

Kitoo-la teroes, hingge Deraman Binat ti' la paja benjawe ; ka-

per kan koewat agi' bedjalanl ....

i) mendjoesta, tapi kalau didalam bahasa Soendanja adalah: „ngatja-

prak” djangan hendak riboet s) mengganggoe ®) tertoendjoek-toen-

djoek 7) dahaga seboetan oentoek berbitjara dengan seorang Tionghoa
®) tjelana.
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•

— ,,Laj Pe'%^ Deraman Binat ne, „djadi“la. Ko la kenjang;

gWebo O peroet ko. Dja' ®) sida' tingo" peroet ko boentjite^) la

melendaiigan ^) ! . . .

.

Moera bangat Wing, tjentjaoe sida' ne ha !”

Sambil ngalokan kitoo, oole Deraman Binat debajare doewa' sen

kat Ape" ti'.

•— „Hetssjeletom !” tedengar Ape" too beteriak — „liong fong

looi®), o . J) poen ngai*^)”, ialoe tjoewang-tjaing ngoeme I

—
- „Ape ..... Pe" (! ?} dji sida', liongpong loewi .... ?” dji

Deraman Binat.

— „He, o, .... loe-a pitjit!”

— „Pajala, . . . . ko engga! meli doewa" sen I”

Achere, tedjadi poela" petengkaran, laloe pekare agi" kat Kiaji

— „Kimane kaoe ngalokan tadi'e, waktoe kaoe moele-moele

meli-e kat dije ti"?"" betanja" Kiaji kat Deraman Binat.

— jjDoewa" sen, Kiaji 1”

— „Berape gelas kaoe pinoem tjentjaoewe ?” oedji Kiaji.

— „Enta, ko enda" ngitonge”, dji Deraman Binat

— „Berape toekang tjtotjaoewe minta?”.

— „Oedji-e liongpongloewi, loe-a pitjit koen ngoeme seenta-

enta-e ®)”, dji belau poela" ngendjawape, — „ko beri" doewa' sen,

haram die kan endak. Tang ko kantonge' agi' doewit ko !”
. . . .

«— „Mane doewite?” betanja" Kiaji ti' poela".

— „Ade ne, . . . . bang kantong ko!”

— „Bawa" sine'*®)!” dji Kiaji.

„Enda'-e”, dji Deraman Binat — „ko enda' ade meli tjtotjaoe

kat ikam, Kiaji aei
!”

— „No' ape”, oedji Kiaji koen moeke mira padam—„koerang

adjar kaoe!”

— „Kiaji!” dji Deraman Binat.

Deraman Binat medji'-kan diri'-e.

Kiaji poen ngoeme teroes koen mate no' mentjialan *’).

Sedjoeroes beboenji 12
) Deraman Binat ngalokan kat Ape' ti'.

*) gemboeng **) tjobalah gendoet sangat besamja bahasa Tiong
Hoa Hakha (K.he)= doea poeloeh oeang sen®) oetjapan ini, ialah lazimnja
soedah mendjadi „kata penambah” sadja jang tidak lebih boleh diertikan,

dari tak ada ertinja, akan tetapi djarang ketinggalan dioetjapkan dalaiii

bertoetoer kata ^) berikan padakoe ®) mentjomel ®) pandjang pendek
*®) „berikan padakoe, sini !”

**) membesarkaii matanja *2
) bersoewara.
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— „Aja, Pe' , . .moen boela' koo ! Dji koo dja' ape . Dera-

man Binat tP te toendjok tjetjal — „Kaoe ne ia . . * eiida'' eiidak

koo bajar doewa' sen, pasale !”

— „Hetssjeletom !” dji toekang tjentjaoe ti' poela'. — „Ngai 'm

he'), oP
— „AJa, . . .Kiaji! Dije dja' la ngalokan kitoe. Enda' kan poela'

koo beboela'I” dji Deraman Binat toole

Kerene Kiaji ti' kekesalan, laloe de-oesere Deraman Binat sambil

ngalokan: „Isok kan koo perikse agi' kaoe ne

.

*

Ke-isokane, Deraman Binat ti' datang poela' kat Kiaji, tapi-e

belau kine makai sepatoe gede-u segile, koen koetore; poela' be-

ioempor, kl no' isa' ngidjak-e' pelitjak^). Belau teroes ngatjar

masok bang kantor Kiaji ....

La ... he ! La loering 4) boesoke bang kantor Kiaji ti'.

— „Baoe no' hape ne, ha . . . kine bangai-e Boesok belentong s)”,

dji Kiaji.

— „Enta Kiaji 1” dji Deraman Binat, „oekane . . . .

”

— „Heuw! Heuw. . . no' ape kaoe pakai too”, oedji Kiaji sambil

noendjok kaki-e Deraman Binat.

— „Sepatoe, Kiaji 1”
. . .

— „Oema' . , . koo tang enda' endak ngalokane too sepatoe

;

he-iiw !” dji Kiaji too poela'.

— „No' ape da-itoo ^), Kiaji ie!?” dji Deraman Binat.

„Enta, . . . ! Ajo, boeka'!”

— „Enda' koewang, Kiaji.”

— „Ngape poela'!”

— „Enda' ade, tang enda' koewang la, sebape koo dari ketji'

tang la makai sepatoe la !” oedji Deraman Binat.

— ,,Kelakar kaoe! Ajo, boeka', lekas!”

— „Enda' koewang, Kiaji! Kaper, enda' koewang djoewa',— ie,

haoe'i Sebape akoe tang dari gi' ketji' la makai sepatoe ne, . . .

haram

!

Moen Kiaji enda' petjaja' koen ®) koo, tjoebela koo ambi' sepatoe-

sepatoe koo too! Dari ketji' hingge gede-u. No' ine poen koo

i) (bah. Tiong fioa) = tidak, boekan djalan air kotoran dari kamar
mandi (ketjomberan) berdjalan setengah berlari semerbak boesoek
®) sangat boesoeknja 7) no’ ape da-itoo == habis, apakah-sebenarnja pada.

u*T.B.G. 73-2
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sengadjekan meli no' gede-ii, sebape koo la taoekane se, ko kan

agi' ngegedekan” . . * koeno'-e dji Deraman Binat.

— „Oema'”, dji Kiaji poela'— „nang agi^ endak gede, matjame

kaoe ne". . . .

IL TIGE ‘ILMOE BATHIN, KEPETJAJA'-AN
OORANG DE BELITONG.

1. KMaong.
Ape Kedaong too.

De Belitong — dji oorang— oesa endak gila' 0 ^^ai 2
)
njeboote'

boen Kedaong, Poelong bagai ! Sebape oekane lain ; Kedaong,

Poelong bagai too, gasik s) moenoo inanesije

Kitoe te, kerene kite endak taoekane ngape djadi oorang-oorang

de Belitong bangat takoete koen Kedaong, Poelong bagai too, de-

bawa ine kite kisakan kepetjaja'-an oorang-oorang itoo.

Sepandjang tjerite-e oorang toewe-toewe, roepe Kedaong too

kite ngemoelekan sadja' koen kisa Kedaong — enda' oeba-e kiboe-

rong gagak; boeloewe itam legam bekilat. Gawe-e Kedaong eiigga-e

ngempise' man&ije ; lebe-lebe radjine moenowe' bijak-bijak ketji',

no' bangse-bangse gi' sedang njoesoe atau no' gedean sikit. Idoope

Kedaong ne, ijela depiare-e' oole manesije ; deberi' makan koen

depoedje-poedje ki moedje no' ape gerangan. Kepetjaja'-an oorang

miare-e, moen dije ade moeso-e atau ade no' njakite' atije, laloe

malame desoeroo empis cole Kedaong piaraiine. Kerene kerap

keboktian benar Kedaong ne kitoe pekeredjaane
;
deboktikan

oorang atau bijak no' desoeroo empis ti' sakit atau mati, laloe

maiigkin lama' mangkin petjaja' oorang-oorang de Belitong, kan

Kedaong too gasik moenowe' manesije, hingge takoete oekan-oekan

oorang njeboote' dame Kedaong too.

As ale.

Sepereti djoewa' manfeije, kitoe djoewa' Kedaong ade asal-oesoole.

Kine ®) kisa-e !

Agi' djaman bari'-e, deseboewa oeme, ade bedijam soorang tani —
kite damekan sadja' si Tani — kan soorang binije. Idoope selama'-

sangat 2) kerap; tjerewet 3
)
soeka 4) „inemboenoeh” s) diboektikan

ini (begini).
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lama'-e damai sadja'; radjin bekeredje, tapije diam bang seboewa

poendok ketji', no' bedinding kan koelit koen beratap daoen sagoe'.

Lama'-lama^ dijam bang oeme ti\ dekisakan poela', binije si

Tani ne ngandong. Waktoe la tjoekoop sembilan boelan sepoeloo

ari, t&ase oole binije si Tani ti' sakit peroete ; moelas oekan-oekan.

Ari poen la m^erip 0 koen gelape, sambil oedjan rintis, Bini si

Tani ne laloe ngalokan kat lakije : wHooij % koo ne la bangat

berase sakit peroet koo. Gi la, hooij, sida' sffik bidan !”

—„Oema'”, dji si Tani poela’—„dije ne ! Kan datang ke ha,

koo soewat-soewat ne 1 Ai, . . . ngape sida' enda' ngalokan dari

gi' tadi'-tadi' ! ?”. ......
Dekisakan, oeme si Tani ne, letake djaoo sijoen-sine dari kampong

;

ape agi' dari roema-e bidan; djaoowe adela kire-kire pedjalanan

setetak ari lama'~e.

Kitoela dekisakan poela', koen oeme riret ®); njandang kain;

sambil nerike' «) tali seloewar, si Tani ti' gi la bMjalan njeiik bidan.

Detjari'-e oorang no' mawa' kerite soerong, tapi enda' ade, laloe

bedjalan kaki sadja'-la si Tani ti' gi keroema-e ne' bidan.

Sepeninggal si Tani ti' roepe-e binije ne la mangkin bangat

berase moelas peroete. Enta kimane, enda' lama' antare-e si Tani

ti' ninggalkan roema-e, roepe-e kaper kan tetahan agi' binije, laloe

same soewat too djoewa' dekemase'-e tikar bantal, tali poedok

bagai. Setela selesai semoewe-e d&ingkase', . . .
.

pindek kisa-e

poela', binije si Tani ne la ngelachere' oeroke laloe beberese

badane. Kitoe djoewa' anake depandiji'-e ; debedonge' bagai

;

debaringkane bang doelang, no' dHapite' poela' koen kasor ketji';

kain; dekelamboewe' koen kelamboe k&oedjoot

—„Djabe”, kitoe tibe-tibe tepiker oole binije si Tani—„laki koo

ti' loom isa' makan no' ape-ape. Moen dije balik dja' Idni, tang

tentoela keboeloran,”

Sambil bepiker kitoe-kitoo, binije si Tani ne laloe gi kedapor.

D&Mike sadjian ; deboeka'-kane toedong sadji-e, detingo'-e ke-

roendjoe' nasi gi' sikit isi'-e, s%ere ngeramponge'l^) api, mentanak.

magrib (petang hari) 2
) seboetan antara soeami-isteri sebentar

5) setengah; tetapi hanja oentoek „hari" sadja ®) teroes meneroes ^ menje-

lendangkan mengentjangkan nenek baji “) kelamboe gantoeng
^2) beloem tempat menjimpan nasi, jang diperboewat dari pada daoen
pandan ^) menjalakan, mengliidoepkan.
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Seteia masak nasi'»e ;
detingo'-e poela' oole binije si Tani ne,

laooke; baram, tang enda' ade barang ki ramboet.

Moele-moele dije ti' kebingongan no' ape kan deboewat iaook.

Tapije lama'-lama' bepiker kitoe, sambil temtoong ti', tetingo' oole-e

loembookan temboene' no' agi penoo tebaioet koen toeban dara

gi' ngeloembook bang perintjong roema, enda' djaoo dari dapor.

“„Ha”, kitoe koeno'-e dji binije si Tani — „itoo ne Iaook no'

njaman !”

Sambil ngalokan kitoe, tang de-ambi'-e temboone' ti' ;
desijange-e,

dekerat-kerate ki ngerate' ati sapi galake, laloe depoelakane 3).

Degangan masam pedas, detoemise', demasak kare koen degoe-

ringe' bagai.

Seteia selesai bemasak ti', laloe binije si Tani besadji.

*

Dekisakan poela', si Tani ti', tenga malain boerat baroe balik

serete kan bidan. Sesampaje deroema~e, si Tani poen segere

njangkootkan kaine no' desandang ; beboeka' badjoe', laloe doedok

ngeloendjor, keletejan^). Sementare itoo, ne' bidan poen masok

djoewa' bang roema, sambil betanja': „Mane Loop, bini sida'?”

—„Sijoen te r dji si Tani, sambil noendjok binije
;
tapije

ioem dja' oeda si Tani ti' noendjok kitoe, binije laloe ngalokan

:

„Koo la selesai, dije, aeT
—„Ngape?” dji si Tani poela' sambil tetjengang,

— tang la selesai la, koo".,, njaoot bteije poela'.

Seketike too djoewa' si Tani bangkit, laloe ngendekate' binije,

sambil betanja' : „Manela anak kite, hooij

Ne' bidan ti' poen gering roepe-e ningo' binije si Tani la selesai

ngelachere' anake, laloe ngoeroote' sadja'. Sementare itoo si Tani

gi' asik nimange anake koen njanjian:

„Timang engge'-engge' ®),

K&asak daoen boelo,

Detimang gi' ketje',

La gede koewang desoero.”

Ne' bidan, no' agi tenga ngoeroote' binije ti' laloe ketawa', kakak
kilai ....

.

0 darah jang setengah bekoe 2
) pendjoeroe s) dimasaknja kelelahan

®) seboetan jang tak bererti, akan tetapi perloe dipakai njanjian.
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— „Aoew *) Loop, sida' se ! Biak agi' randang bagi' la de-

timange' !” oedji ne' bidan.

Lama'-Iama' roepe-e si Tani ti' lete bangat, terase lapar peroote.

«— „Hooij, ade no' ape ha, no kan demakan ?” kitoe tedengar si

Tani betanja' kat binije.

— jjEntala”, dji binije poela'— „tang be seiik dja' bang toedong

sadji sijoen!’'

Enda' lama' antare-e, kisa~e si Tani ti' maken, abis nasi' setenga

periok. Laook-laooke no' enda' terabis, deketa'-e'-e ^), hingge ngetji'.

Setela gedebo benar peroete si Tani ti', koen geraga'~an sambil

njoekite' ®) gigije; sesampaje detenga roema, betanja' kat' binije:

„HaMw, njaman bangat ha, koo makan ! Laook no' ape ken

hooij, too ti' ! .

—„Temboene', no' koo lacherkan ti',” dji binije poela'.

—„No' ape?” .... oedji si Tani. Enda' timpo agi', . . . . la

mengkoewal rase peroete si Tani. Sambil ngoeme pandjang pindek

si Tani ti' belari keloear, moenta .... ngambi' doewa' boewa
atap roema-e, laloe gi terebang tenga malam too djoewa'.

Kitoela asal-oesoole Kedaong.

Tande-e Kedaong ngempis koen DjampP-e.

Moen ade bijak ketji' no' de-erapis Kedaong, moele-moele keliatan

bijak ti' tekepak-kepak kaki tangane; mate-e tepetjial-tjial. Inela

tande pekeredja’an Kedaong.

Ambi'-la oebate, laloe djampi'-kan koen djampi'-e, kini

:

O 5. I
O ^ Jj o

JkiJl ^*

*/ / / /

—„Oeri temoeni toeban dara ;

Asal kaoe djadi boerong Kedaong;

Kaoe datang dari mate ari idoop;

Poelangla kaoe kemate ari mati;

Ke-ai' enda' bHimbak ;

Kepadang enda' beroempoet;

Ranting enda' pata;

Itoola tempat kediaman kaoe.”

i) seboetan 2
) merah 3) seboetan, jang boleh diertikan = „soedah” bahasa

Betawi : „digado” mendabak mengorek ’) ape ken = apakah.
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O^e bate.

Kitoe djampi'-e 1 Kine kite tingo' poela', ape oobate, no' de-

djampije'. ti'.;

Petame bawang mira— no' toenggal— koen minjak keiapa', debe-

djake' 0, laloe dekoesokan desekapoet sikoe-sikoe kaki koentangane

biak no' de-empis ti'. Kitoe djoewa' debelakang bilong 2
) koen

detengkoke.

No' laine, IjMa djintan itam koen inggoe (daoene atan geta*e)

;

setela debebak s) laioe depalit-palitkan detenga belakange no' sakit.

Sementare itoo, oesa endak deloepa'-kan noenoe kemenjan ! . . .

N g i d o o p e' K e d a o n g.

Seperti ia kite taoekane, banjak oorang de Belitong no' ngi-

doope' Kedaong too. Pasal pembeleane, baikla kite kisakan djoewa'

debawa ine,

Moen Kedaong too endak deberi makan, oorang no' ngidoope'-e

ti moele-moele mandi hoen koesoel-langer bagai. Setela beberese,

baroela besadji. Waktoe itoo enda' koewang detingo' oorang lain.

No' desadjikan too : beras koenjit ; ati ajam itam
;
kelapa' no' agi

bang tempoeronge koen lilin poete doewa' batang. Meri' makane

ne poela, ijela tenga malam sadja'. Sadjiane same sekali detama'-

kan bang tempoerong kelapa'-kelapa' no' agi' besaboet sikit-sikit;

degantongkan djok batang no' semak debelakang roema no' ngi-

doope'-e, laioe liline detoenoe, deboewat pelite. Sambil noenoe

lilin ti', debatjekan serapa-e : „Ine koo meri' makan sida'! Oesa

endak ngaroe % endak ngatjau, de ai' de angin

2. Poelong.

KeteranganpasalPoelong,
Selaine dari Kedaong, de Belitong, poen bangat oorang takoote'

sebangse agi' no' terebang malam. Oorang desijoen ngendame-e'-e :

Poelong.

Poelong ne, sepandjang kepetjaja'-an oorang-oorang de Belitong,

oekane ngeroepekan boerong, ki Kedaong. Beiiar Poelong too te-

rebange malam djoewa', tapije pebida'-ane:

a. Kedaong, moen terebang, enda' ketingo'an roepe-e, tapije

kedengaran boenji-e.

i) diramas telinga ditoemboek seperti mengatjau.
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,

Po.eiong, moen terebang, ketingo'-an roepe-e, tapije. enda' ade

:;kedengaraii soeware-e.

Roepe-e Poelong moen gf terebang, bewarne ki api no' agi'

sedang marak; idjau biroe betjampor mira ki oorang noenoe

bMirang roepe-e. Oedji oorang de BHitong, Poelong no' ketingo -an

terebange too, ijela kepala' manesije
;
no' bewarne-warne too, isi'

peroete koen loemoran dara. Tapi, no' oorang damekan Poeionge

no' sebenare, ijela antoe
;
dekalokan djoewa' : oorang aloes.

Idoope Poelong ne poen same sadja' ki Kedaong, depijare oole

manesije djoewa'; bengga ade pebida'-ane, Poelong ade no' djadi

p&ake dari ninekmojang oorang, toeroen temoeroen, hingge toedjo

ketoeroenane.

K^oena'an oorang ngidoope' Poelong too, same sadja' ki ngi-

doope' Kedaong, oentoe' mepenakale' ’) manesije lain, no' njakite'

ati oorang atau oentoe' bengga' ngandjoe dlmoe oorang sadja'.

Kitoe djoewa' hale ki Kedaong
;
kerene kerap keboktijan pekeredja'-

an4 oorang mangkin bangat ngempetjaja'-e'-e.

A s a 1 e.

Bari'-e, enta berape ratoes taoen no' la laloe, bang seboewa oetan

no' bangat semake ; begoewe-goewe batoe
;
ade soorang radje,

Mina dame-e, no' bangat bengise. Radje ne ngempoenje-e' doewa'

oorang anake ; soorang no' laki, soorang agi' no' bini. No' lakije

bedame SHingkong Boemi; no' bini, Sededar dame-e. Radje too

poela' ade mijare siko' asoe' no' dedame-e' Terla-Tjepla, Anak-

anak radje ti' roepe-e lebe bengise poela' dari ajae. Gawe-e too,

sMjap ari ngempa'-e' 2
) manesije; sari soorang. Kitoela setijap ari,

hingge bematijan same sekali seberoejoot radje Mina too.

Anak tjoetjoo'-e radje ne, ngendapat dlamat, radje Mina koen

anak-anake too enda' ade bematijan, tapije djadi oorang aloes, laloe

minta' makan. Oorang aloes ti' betjakap-tjakap poela' : „Moen anak

tjoetjong koo endak minta' toelong no' ape-ape, seboet sadja' dame
koo. Kela' koo datang !”

Kitoela hale, hingge kini agi' ade oorang no' ngidoope' Poelong too.

Taiide-e oorang no' ade ngidoope' Poelong too, lihere begerat

sekelilinge, ki no' derekat roepe-e.

mengchianat 2
) makan setjara bengis.
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Moen oorang no' ngidoope' Poelong ti', endak ngempis moeso-

e atau no* njakite' atije, moele-moele bekoesool-langer, mandP koen

ai' kembang toedjo roepe. Setela ber&e, baroe gi tidoe'. Sambil

baring, deratape'- la sekelijan poedje-poedjeane, hingge dije tetidoe'.

Asing la njenjak tidoe-e, baroela oorang aloese ti' datang, masok

bang peroete, laloe naik kekepala'-e. Lama'-lama' pelahan-lahan,

kepaia' oorang tiVngeiela-e' 0 nanggal 2
) ; enda' lama' antare-e agp

kepala' koen isi' peroet oorang ti' tanggal same sekaii, laloe sing
! %

terebang same soewat too djoewa'. Dari sine', Poelong ti' oekane

teroesgi ngendatange' no' endak de-empise, tapije gi dijam doeloe'

bang beroeman roema oorang no' rnijare Poelong too, enta ape

deboewate bang beroeman too. Setela kire^ sepoeloo menit lama'-e

baroela Poelong too gi terebang ngendatange' no' kan de-empise.

Rase-e de-empis Poelong.

Oorang no' de-empis Poelang too, berase-e moele-moele ki ade

angin atau ki ade no' njepoe ®) bilonge ; rase-e demoen oekan-

oekan! Enda' lama', pemandangane ti ngelela'-e' bekoenang-koe-

nang, pening kepala'-e. Sementare itoo ngelHa'-e' lema badane;

peroete mengkoewal endak moenta rase-e. Koekoe kaki tangane

idjau-biroe.

Moen kitoe, tang oekane no' lain, Poelongla poenje keredje.

DJ am pi' - e,

Ade oorang no' de-empis Poelong, moen enda' toele dedjampi,

koen doekoone, kerap djoewa' neresing djiwe-e. Djampi'-e too, ijela

ki kepetjaja'-an oorang de Belitong sekaool 0 ngalokan ki debawa ne.

o
I
o o

^ mO
'
*V ^ / /V /

— „Ketjebak, ketjebor,

SedMar, dame no' bini;

Selingkong Boemi, dame no' laki

;

Terla-Tjepla, dame asoe'-e;

Mina, dame radje kaoe

;

Oesa endak ngaroe, endak ngatjao ;

Balikla kat toewan kaoe”.

1
) moelai

2
)
terlepas seboetan4)kolong s) menioep «) dingin ’) satoemadzbab.
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. Kitoe djampi'-e too! Kine kite mesti taoekane poela^ oobate

no dMjampi'.

O obatev

Separoo doekoen moele-moele minte' pedoepa^-an, laloe detoe-

noewe kemenjan. Moen la ngantoel ‘) asape, baroela minta djeri-

ngau; teroos de-empa'-e. Kire-kire setenga antjor djeringau no'

de»empa' ti'
; detapak^) poeia' djintan itam, iaioe desemborkan djok

moeke koen desekapoet toenggonge no' de-empis Poelong.

Setela desembor oorange ti', doekoene laloe minta' poela' ai'

demoen segelas derendame akar sesepit s), Ai' rendamane ti' depa-

kai oentoe' noetoo mate oorang no' de-empis Poelong. Noetoo

ne poela', oekane sebasing tjor s) sadja', tapije makai daoen sire.

Itoola oebate oorang no' de-empis Poelong.

Ngidoope' Poelong.

Sooe'al ngidoope' Poelong ne, same sadja' ki ngidoope' Ke-

daong, baik pasal pembeleane kan no' lain-laine. Engga'-e no'

djadi pebida'-ane sikit ijela tentang ngemberi'-e makan. Kitoe

djoewa' pemakane serebe manta' «) ; ki beras koenjit, ajam itam

sikoo' (sikoo' ne poela', oekane siko' poega'-poega' 7), tapije engga'

deambi oentoe' Poelong too, kepala'-e, atije, kalange, toengkinge

koen kakije), seroetoe tige batang, teloe' ajam tige boeti' koen

tampinan s) sire tige tampinan. Laine poela', tige elai daoen sire

no' la detjate' koen kapor ki gambar djerangkong.

Sadjijan ne semoewe-e moele-moele de-ator bang doelang no'

belapit koen kain poete, libar koen pandjang doewa! (demaksoot-

kane pandjang kan libare same doewa^ sete).

Waktoewe oorang meri' makane, same sadja' ki meri' makan
Kedaong, jang oedji malam ari too. Sadjijane too semoewe de-

amborkan desekeliling roema oorang no' ngidoope' Kedaong, oole

oorange itoola. No' enda' de-amborkan ijela kain poete koen

doelange sadja'. Kain poete-e, sebap isa' depakai oentoe' besadji-

kan kepala' ajam no' gi' manta' bagai' ti' semoewe, tentoela koetor

i) mengeboe! 2
)
dipapak (bah. Betawi) sebangsa akar toemboeh-

toemboehan didalam hoetan ^)noetoeh (memerah) 5)tjoerahkan ®)mentah
diboelatkan s) sirih jang soedah dikapoeri ; diberi bergambir dsb.

;
pen-

deknja soedah lengkap diberi boemboe

T.B.G, 73-2 15
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brasi' dara bagai; oole oorang no' mijare Poelong tP, laloe

d&impaiie
;
detaroo'-kan djok belebas deatas lawang. ,

Kitoe djoewa' waktoe sadjijane ti' de-amborkan : bang roema

la ngantool asap kemenjan ; deserapa -e' : „Ine koo meri sida'

makaii — detitange' siko'-siko' no' desadjikane — engga' sekitoe

redjeki redjeki koo! Djagekan diri koo, sepaje enda'adeno' endak

djahat kat akoo/’

Sebap-sebape djadi Poelong, boen Kedaong bagi too deberi'

makan, oekane Iain,— sepandjang kepetjaja'-an oorang de Belitong

—

moen enda' debM makan, idoopane oorang ti', kan ngempis toe-

wane soorang, no' oorang kalokan djoewa': „makan toewan”

galake 2
).

3. Pendinding,

Kerene de Belitong namboen oorang no' bMmoe kebathinan,

baik oentoe' ngempenakale' atau ngendjaile', pindeke sadja' oentoe'

kedjahatan atau kebaikan bagi oorang lain, koen ‘ilmoewe too,

patoet djoewa' kite naoewe' pendjagean badan sendiri'. Oorang-

oorang damekan ‘ilmoe oentoe' pendjage badan ti', pendindinge,

Ade doewa' matjam pendinding ne, Siko' engga' oentoe' pen-

djage badan sendiri', no' siko'-e sambil djadi pendjage badan

soorang, poen koewang malikan penakalan oorang, sepaje ngen-

tam oorang no' menakale'-e. No' moele-moele atau no' engga

djadi pendinding ti' sadja' ; kine batja'-ane:

o tji O IP i o

—„Toedjo matjan Mat ade debaooekoo

;

Toedjo matjan Mat ade dedjantongkoo

;

Toedjo matjan Mat ade deatikoo

;

Bangoonla oerat koen daoen kajoe;

Hak koentji Alloh; koentji Moehamad;
Pegang Alloh koentji Moehamad.”

No' dekalokan „daoen kajoe”, bang batja'to deatas ne, ijela

demaksootkan bilong kite manesije ne.

0 dibatjakan 2
) biasanja.
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No' laine, peodinding no' koewang malikaii *) penakalan oorang,

ijela mesti depoewasekan toedjo Senen kan toedjoo Kemis doeloe^

Moen la poewase kitoe, baroe oorange no' endak ngamale'-e ti'

depandi' koen langer, kembang toedjo roepe bagai. Setela berese

badan kite, baroe bepakaijan serebe berese ; makai minjak-minjak

no' aroem baoewe, laloe batje batje-ane:

o
I
o 5. ^ o

^ —.Awi

—„Gadja Linsing permankoo;

Matjan Itam dedadekoo

;

Alloh memajoong koo;

Moeliamad toengkat koo

;

Rasoelloelloh ngelindonge' akoo

;

Akoo ilang dekandang Rasoelloelloh.

Kerantjang, kerintjing

;

Ranggas pata degoenggoong angse

;

Indai koetoo', koebijal koetoo';

Ngoetoo'“kan ati kaoom Moe’min

;

Poelang ketempat istane Alloh.

NASCHRIFT.

De geschiedenis van den in een der bovenstaande verhalen

genoemden Radja Berekor vindt men in Mai. Hds. Bat. Gen. 84.

De Catalogus van Van Ronkel geeft er op biz. 163 een kort excerpt

van; lets uitvoeriger meegedeeld komt de inhoud hierop neer:

In Mataram is vorst Seri Rama met zeven zonen, van wie tw^ee

(tweelingen) een staart van ± 1 hasta lengte hebben, en desv^ege

Radja Berekor heeten. Ze schamen zich over hun staart, en ver-

nemende dat Belitoeng zonder vorst is, gaan zij daarheen. Terwijl

zij de Soengai Boeding opvaren tracht de vogel Maka, op nitdaging

van den oudsten broer, vliegende hun schip bij te houden. De
vogel krijgt een voorsprong, waarop Radja Berekor bevel geeft de

vuurtest ikeran) over boord te werpen; deze wordt het eiland

Reran. Daarna wordt de stookplaats (dapoer) over boord gegooid

*) mengembalikan.
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om het schip lichter te maken; hiemit ontstaat het eiland Sem-

boeang Dapoer. De vogel komt echter toch eerder te Pangkalan

Boeding, vier iiiir varens van de riviermond, aan, maar sterft daar

van vermoeienis. De beide prinsen gaan daar aan land
;
de jongste

gaat naar bet bovenland en vestigt zich in Kampoeng Perawas

in bet district Tandjoeng Pandan. De oudste blijft in Pangkalan

Boeding en plant er vrucbtboomen, die er tbans (1875) nog zijn.

Later laat hij een tweede dorp stichten, Air Bakai gebeeten; van

de daar geplante gewassen zijn nog sporen over. De kok van den

oiidsten Radja Berekor snijdt zich bij bet bereiden van keladi bij

ongelnk in zijn vinger, zoodat er eenig bloed in bet gerecht komt.

De vorst vindt bet zoo lekker, dat hij bevel geeft iederen dag een

van zijn slaven te slachten en voor hem te bereiden. Als er nog

slechts zes over zijn besluiten ze, hulp te vragen aan de kam»
poengbewoners. Deze vangen een hert en bereiden bet, en noodigen

vervolgens den vorst nit om „menschenvleesch” bij hen te komen
eten. Op een afgesproken sein (een pantoen) van een der slaven

pakken de kampoengmenschen, die onder bet huis staan, de staart

van den vorst vast en de slaven die hem bedienen steken hem
dood. Het lijk wordt begraven bij de Goenoeng Bangs! in bet district

Boeding, waar het graf tbans nog te zien is. De zes slaven trouwen

met meisjes van Pangkalan Boeding.



De rijstadat onder de Toradja’s

van de Boven-Karama
(West-Midden-Celebes)

door

A. BIKKER.

Het bovenstroomgebied van de kali Karama is zeer dun bevolkt

eii tamelijk boschrijk. Daardoor vindt de bevolkiog ruimte genoeg

voor den ladangbouw en komen sawah's nagenoeg niet voor. De
bevolkmg van dit gebied behoort tot den Toradjastam van de

Tae-sprekende Toradja’s. Ze zijn zeer geisoieerd van de buiten-

wereld en hebben tot op heden hun adat tamelijk ongerept weten

te bewaren. Een der hoofdzuilen van hun adat is wei de rijstadat,

die zich laat verdeelen in de volgende lioofdstukken :

A. Het zoeken warn een plaats*

Tegen den tijd, dat ze een ladang willen gaan maken, gaan ze

naar het bosch, naar een plaats die hun geschikt lijkt. Wanneer
ze, op die plaats gekomen, een vogel hooren roepen op vroolijken

toon, a.h.w. zingend of iachend, dan is dat een teeken, dat de

dewata’s hun gimstig zullen zijn. Dan roepen ze terug:

Ikomo dewatakoe, Gij zijt onze dewata ; wij hopen

Moeboerai’kanni lindo masakke dat ge ons op deze plaats wilt

Nakakendeki lompona padang zegenen, want hier willen we
een rijstveld maken.

Maar het gebeurt ook wel, dat ze op de plaats in het bosch waar ze

een rijstveld willen maken, aangekomen, geen vogel hooren roepen

of wel een vogel hooren roepen alsof hij built, dus op eentragen,

treiirigen toon; dan is dat een teeken dat de dewata’s hun niet

gunstig zullen zijn op die plaats, zoodat ze daar dan ook niet

durven beginnen, maar naar een andere plaats trekken, net zoo-

iang tot ze ergens komen, waar de voorteekenen gunstig zijn.
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Hebben zij een goed voorteeken gekregen, dan beginnen z!j op

die plaats bet bout om- te kappen. Zij hakkeii dan net zooveel

boot om tot er een tuin ontstaat die groot genoeg is voor 3, 4

of 5 huisgezinnen. Eenige dagen nadat bet bout is gekapt en een

beetje droog Is geworden, wordt de brand erin gestoken. Wan-
neer de grond goed schoon is van alle levende pianteii, wordt er

mais gepoot Als de mais- ongeveer anderhalven voet hoog staat,

wordt de tnie omheind.

B. Wat'aan het planteii van de rijst vnnrafgaat^
,

;.'De 'adat die aan het planten van de rijst vooraf gaat beet ma-

moeloen. Alvorens ze . tot het mamoeloen overgaan komen eerst

de menschen die met elkaar een tuin willen aanleggen samen,

ten einde een vaste gedragslijn op te stellen -en bet eens te

worden. Ze komen samen met den. Pokkaloe. {Pokkaloe komt

waarschijnlijk van Pong-aloek. Pong beteekent Heer en aloek betee-

kent adat;' dus : de heer of de leider van de adat.) De Pokkaloe

brengt een kip' mee als offer voor de goden. De kip wordt geslacht,

haar vleesch gedeeld en gekookt in bamboe. Is het gaar .dan neemt

de Pokkaloe de beide vleugels (de boutjes) en den lever en legt

die op een blad van den boom genaamd boerinase (geen ander

soort'blad mag hiervoor gebruikt worden). Dan legt hij dat blad

met bet vleesch op een offertafeltje, dat gemaakt is van het bout

van den boerinaseboom (ook hiervoor mag geen ander 'bout ge-

bruikt worden).

Daama begint de Pokkaloe te bidden (pa’deiuatai). Dat doet hij

op de volgende wijze:

O, dewata tangana tondok ! O gij dewata die in het mid-

den van de kampoeng zijt

!

Oempali’ bamba boenga* la- Gij die het dal omringtaande

lankatorroan pesailean voorzijde enaan de achterzijde,

dewata rantena roko’ Gij dewata van devlaktenbe-

neden,

dewata tobanga kodo Gij dewata' die uw keel wijd

opent,

dewata
' tandoek ri’rang' Gij' • dewata met de . . . horens

(het 'woord: rfrang is niet' ver-

taalbaar),
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dewata saloe palli

dewata tandoek solongan

dewata bassiaii oetta’

dewata saloe masoso

dewata bosorang batang

dewata manomba

dewata saloe oewai

dewata ra’pa’na tondok

dewata rante kasimpo

dewata tangdoeloe karri

dewata laoe’ tonibang

dewata mambeia,

dewata mandappi’,

malekomai,

kande atena manoek
sola kinande maboesa

kada pasamajakoe sorro’

namasakke boettoe koerenge'

angkoe siindo’mora manoek
mapia boeloe

dio kapolimboeang

kandemi sanda mammi’
toemimboe’mi sanda marasa.

Gij dewata, van de Palli-rivier,,

Gij dewata iii.et de gevaarlijke

horens,

(onvertaaibaar)

Gij dewata van de Masoso-ri-

vier^

Gij dewata die de Stengels doet

neerdaleo,

Gij dewata die wordt aange-

beden,

Gij dewata van de Oewai-ri“

vier,

Gij dewata van bet pleio van

het dorp,

Gij dewata van de kasimpo-

vlakte

Gij dewata die niet verandert,

Gij dewata van den vijver der

karbouwen,

Gij dewata van verre,

Gij dewata van dichtbij,

kom hierheen,

eet de lever van de kip,

benevens het witte eten (rijst)

opdat het woord van mijn

offer verviild worde,

opdat gezegend worde de berg

dien ik draag (de berg waar

wij wonen?)

en ik leg hier neer deze kip

met mooie veeree,

in deze vergadering,

eet maar erg lekker,

eet maar erg smakelijk.

kasimpo is een soort groente.

2) toemimboe is een manier van eten, waarbij men met een vlugge

handbeweging Het eten in den mond werpt.
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Na dit gebed neemt de Pokkaloe een bamboestengel vol water

en zegt

:

Ammoe iroe’ pakasakke

tang diteka mananganna

tang dilamba’pa oeloenna

iapi natekai

banggi’pi to toed renden

to dadi masae

to tang bilala

to tang kapoenda-poenda.

Na dit gebed wordt het water nit de bamboe uitgegoten op het

offervleesch van zooeven. Dan wordt dat offervleesch genomeii

en verdeeld onder de aanwezigen, die aliemaal een klein stukje

eten met wat rijst. Hiermee is deze plechtigheid afgeloopen en

keeren alien naar huis terug. Den daarop volgenden nacht be-

gint men de padi te stampen, welke den volgenden dag gebruikt

zal worden bij het mamoeloen.

Drink maar op de gezondheid

niet voorbijgaan waar de

rivieren samenkomen,

noch waar zij ontspringen,

dit is de grens

. . . (onvertaalbaar) langleven,

oud worden,

die rijk worden,

die geen gebrek hebben.

C. Het tnamoeloen.

Het mamoeloen is een plechtigheid waarbij kleefrijst wordt ge-

kookt in bamboe en gewone rijst diWpa\ d.w.z. wordt gevonweii

in bladeren en daarna in bamboe gekookt. Vele kippen worden
bij deze geiegenheid geslacht.

Wanneer alle bamboe’s zijn gevuld, draagt men ze naar de

ladang om daar gekookt te worden.

De Pokkaloe gaat voorop, dragende een tak van de soe’soe’ran-

boom, die straks moet dienen als offertafeitje. Wanneer op de

ladang alle rijst gekookt is, neemt de Pokkaloe het vleesch, dat

geofferd zal worden, een beetje kleefrijst en een beetje gewone
rijst, legt het samen op een blad van de soe'soe’ran-boom (een

ander soort blad mag niet gebruikt worden) en plaatst daarna dit

blad op een mik van de soe’soe’rantak, die hij meegebracht heeft,

en doet dan het volgende gebed

:

O, dewatal da’moe poesa’ O dewata, wees niet verstrooid,

da'moe maling wees niet verbijsterd

Deze en de vorige zin houden in een belofte dat de adat niet zal

worden overtreden.
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matoembakoe iingka to lino

animoe toera tariang ta’pa’

man osso’na toe koeponene

aloekna toe koepotomatoea

oentoe tariang ta’pa’

anna pokende tananan bata’

kandemi sanda mammi’
timboe'mi sanda marasa.

Hoedanig is de weg der men-
schen ?

Opdat de adat met kracht

wordt geliouden.

die afdaalt van de voorvaderen,

die ik van mijn ouders ontving,

die met kracht wordt gehand-

haafd,

opdat de geplante mais verme-

nigvuldigd worde,

eet maar erg lekker,

eet maar erg smakelijk.

Na dit gebed neemt de Pokkaloe den soe’soe’ran-tak, trekt hem
nit den grond, hakt hem met een slag doormidden en zegt

:

Toeka’toengara sa’kako Wend U vlug naar boven,

angkoe tanan indo’ en ik plant de moeder

angkoe osok ambe 1 en ik plant den vader 1

Hierna neemt hij de twee stukken van den soe’soe’ran-tak

en werpt ze op den grond om den wil der goden te zien. Ligt het

hout met het snijvlak naar boven, dan is dat een teeken van de

gnnst der goden, maar ligt het snijvlak naar beneden gekeerd,

dan is dat een teeken dat de ladang niet gezegend zal worden.

Vervolgens neemt de Pokkaloe een der stnkken van den soe’soe’-

ran-tak, splijt het eene einde en steekt het andere einde in den

grond (op deze manier wordt het een offertafeltje) en zegt

:

O dewata tangana oema O gij dewata van het midden

van het rijstveld,

dewata oengkarnbi kande loe- gij dewata die zorgt voor vee!

mappoe eten,

dewata saloe tomo* gij dewata van de Tomo’«

rivier,

dewata batoe mekoela gij dewata van den steen die

verwarmt

dewata tadodo gij dewata ..... (onvertaal-

baar)

dewata rante
'
ao’ gij dewata van de vlakte waar

bamboe’s zijn,
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dewata . rante lemo

dewata membela, dewata man-

dappi’

dewata oengkalo’ saloe

dewata oememba boentoe

dewata lako Sanda' pan

dewata lako Senapoeti

dewata randanna langi

dewata lelean oeran

dewata biring tibojong

dewata Poeang Batara

solo*ko alio totemo

siroengga* ko silelei

na iko padolo mai

oengkande atena manoek

sola kinande maboesa

kada pesamaja

anna kendek tananan bata’

koesiindo’ mora manoek mapia

boeloeh

sosoan roda’.

lamote koepalendoe

maogkapole koemandemammi'.

Inoe’ko(iroe’) pakasake

tang ditengka pamenanganna

tang dilamban pa oeloena

iapi natekai to toea renden,

to dadi masai,

gij dewata van de vlakte waar

citroenen. groeien,

gij dewata*s van verre en gij

dewata’ s van nabij,

gij dewata die de rivieren graaftj

gij dewata die wandelt op de

bergen,

gij dewata van de Sanda’pan

gij dewata van de Senapoeti 2)

gij dewata van den rand des

hemelsj

gij dewata, die den regen doet

aanhouden,

gij dewata van den oever van

bet rijstveld,

gij dewata fiemelheer,

daal neer op dezen dag,

komt vlug hierheen gij alien,

gij die vooraan staat kom bier,

om de lever van de kip te eten

en bet witte eten (de rijst)

en spreek uw belofte,

opdat de mais vermenigvuldigd

worde,

en ik leg bier neer de kip met

mooie veeren,

de kleefrijst uit de geopende

bamboe.

Hiermede eindig ik,

ik heb weer lekker gegeten.

Drink maar op de gezondlieid,

niet voorbijgaan waar de ri-

vieren samenkomen,

nocb waar zij ontspringen,

dit is de grens om lang te leven,

die Olid worden,

Sanda’pan is de naam van een hoogen berg in de nabijbeid.

2) Senapoeti is de naam van een boogen berg, wat verder weg.
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to tang
' bilala

to tang kapoenda-poenda

kandemi toe sanda mammi’
timboe’mi sanda marasa.

die rijk worden,

die geen gebrek liebben.

eet nu maar erg lekker,

eet maar erg smakelijk

!

D. Het iiia*l©eiiila« (Het klaarmaken van de zaai-rijst).

Voor het maloenda aanvangt, legt elk gezin zooveel p^i klaar

als straks noodig is om nit te zaaien, Voor de Pokkaloepekomen

is om te bidden mag men de padi niet dorschen (malo\nda be-

teekent: de rijstkorrels van de aar scheiden).

Wanneer de Pokkaloe komt om de zaairijst aan de dewata’s op

te dragen, moet ieder wiens rijst gewijd zai worden een jonge

kip meebrengen als offer aan de goden.

Alvorens de kip geslacht wordt, brengt de Pokkaloe haar levend

naar de stookplaats en spreekt het volgende

:

O dewata,

kedenni aloek tang aioek

bisara tang bisara

na denka tindo tang siroeroe

pangimpi tang maleso

la manii oemboettoe toemangi

pare talloe boeiina

dadi koetoe te kada kasalle

la oesalii papanni

aloek tang aloek

bisara tang bisara

anna kende’ tinde pare talloe

boeiina

koepakatindo litak

randan moko ma’koerroe soe-

manga*

membiriko mapole paraja.

O dewata,

Er is geen adat dan deze adat,

ook geen woord dan dit

woord,

er zal zijn een zoete siaap,

een onverklaarbare droom,

hij zal veel leed veroorza-

ken,

rijst met drie halmen

zal ik vasthouden (oogsten ?)

het woord is groot,

de vloer zal van planken ge-

maakt worden,

er is geen adat dan deze adat,

er is geen woord dan dit

woord,

hier staat de rijst met drie

halmen,

ik zal ze in den grond planten,

zie hier mijn dankzegging,

neig nw oor tot rnijii dank-

betniging.
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Na dit gebed wordt de kip geslacht eo gekookt. Is het vleesch

gaar dan wijdt de Pokkaloe het aan de dewata's met de volgen-

de woorden

O, dewata taoganna tambing

tipaiisoena dapo’

tananan somba

osokan tang marapo

lando adiri timbaklaja landa-

longaki

dewata oempali bamba

boenga’lalan katorroan pesai-

lean

rantena roko

dewata to-bangan kodo

dewata tandoek solongan

dewata bassian oetta’

dewata bosorang batang

dewata mambela, dewata man-

dappi’

maiekomai kande ate manoek

sola kinande maboesa

kada pasamajakoe

sorro’ namasakke

boettoe koerenge

angkoe siindo’mora manoek
mapia boeoe

dio kapolimboean

kandemi sanda mammi*
timboe’mi sanda marasa.

O gij dewata die in het midden

van de kamer zijt,

die in het midden van de stook-

plaats zijt,

geplant, de paal terzijde van

de stookplaats,

planting zonder bederf,

een hooge paal, een dwarsbalk

en een nokbalk,

gij dewata die het dal omringt,

aan de voor- en achterzijde,

en de vlakte beneden,

gij dewata die de apenwegwerpt,

gij dewata met de gevaarlijke

horens,

gij dewata . . . (onvertaalbaar),

gij dewata die de stengels doet

neerdalen,

gij dewata van verre en gij

dewata van nabij,

kom hierheen en eet de lever

van de kip,

benevens het witte eten (rijst),

het woord van mijn offer

worde vervuld en gezegend zij

de berg dien ik draag,

en ik leg hier neer deze kip

met mooie veeren,

in deze vergadering,

eet maar erg lekker,

eet maar erg smakelijk.

Na dit gebed wordt de padi gedorscht (diloenda), zoodat de

korrels van de aar worden gescheiden. Deze padi wordt dan in
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een mand gedaan en naar de nieuwe ladang gedrageii, m.et een'

¥arken dat geslacht zal worden.

Bij de ladang aangekomen maakt elk gezin vunr in zijn eigen

hutje. Dan komt de Pokkaloe, dragende een soe’soe'ran-tak en

begint te spreken:

Iko dewata oengkambi boeraoa

padang

daoe poesa’

daoe maiing

oentoe motariang ta’pa’

ianna lakende’ pare tailoe

boelina

lakoe pakatindi litak

Gij dewata die de vmchteii

van de tuin bewaakt,

wees niet verstrooid,

wees niet verbijsterd,

opdat de adat bekrachtigd

worde,

wij stellen bier de pad! met

drie halmen.

om in den grond geplant te

worden.

la toengka toengara sa’kako

la koetepa'.

Hierna hakt de Pokkaloe de soe’soe’ran-tak doormidden en

werpt de stnkken op den grond. Wanneer de stnkken zoo terecht

komen, dat de snijvlakken naar beneden wijzen, dan is dat het

teeken, dat ze een slechte vrucht zullen krijgen; wijzen de snij-

vlakken naar boven, dan zien ze daarin het teeken dat de rijst

goed zal gedijen en veei vrucht voortbrengen.

Daarna worden de einden van de twee stukken hout gespleten

en deze met het andere eind in den grond gestoken, waarna de

Pokkaloe spreekt:

O dewata da’moe poesa’

dewata tadado' Ian tanganna

oema
toe oengkambi’ memboera

padang

matoemba lingka to lino

,ammoe toeri ewanan sanda

loepi’na

kedenni aloek, kedenni bisara

O dewata wees met ver-

strooid !

gij dewata in het mid-

den van het rijstveld,

gij die bewaakt de vrucht des

velds,

hoedanig is het gedrag der

menschen

en gij die houdt de overvloedige

schatten,

indien er een adat is, indien

er een woord is,
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iamote koetoean laoe sali

papani

anna kendek pare tailoe boelina

randan moko ma’koerroe

soemanga

membiriko ma’pole paraja.

Nu word! nog een kip genomen

O dewata

laoenttoeanna manoek mapia

boeloe

la oendeke nai’ manoek
malombe sarita

make lakendekmi inde pare

tailoe boelina

kela kendekmi polalan kada

la naoedoek to tanda saoe

la napebaoe to tanda deke

toeka matanako baliko batoe

boeanna.

Hierna word! deze kip geslacht

dan is bet die van de planken

vloer,

en wij stellen de padi met drie

halmen,

ziehier mijn dankzegging,

neig uw oor tot mijn dank-

betniging.

en zegt de Pokkaloe

:

O gij dewata,

bier bebben we een kip met

mooie veereo,

bier bebben we een kip,

bout en een stuk katoen,

als wij de rijst zetten met drie

Stengels

om tot een spreuk te worden,

zullen gekust worden de men-

schen van bet Westen,

zij zullen stinken, de menscben

van bet Oosten,

gij prettig, en keer om zijn

vrucbt.

£. Het uiteaaien.

Alle zaairijst die is meegebracbt, wordt nu verdeeld onder enkele

vrouwen en mannen, om gezaaid te worden. Terwijl deze rijst wordt

uitgezaaid, moet bet varken, dat werd meegebracbt, geslacht worden.

Dit varken wordt gedeeld en dan gekookt in bamboe, evenzoo

wat rijst. Wanneer alles gaar is, roept de eigenaar van den tuin de

menscben bij elkaar om te eten. Terwijl ze eten neemt de Pokkaloe

bet vleesch dat voor de dewata’s bestemd is, zooals de lever, bet

hart enz. en wijdt bet aan de dewata’s met de volgende woorden

:

Dewata tanganna oema Gij dewata die zijt in bet mid-

den van bet rijstveld,

dewata oengkambi’banne ma- gij dewata die bewaakt bet

lappoe* vruchtbare zaad,
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dewata saloe tomo

dewata tandoek mengkoela

dewata tadodo

dewata rante ao

dewata rante lemo

dewata mandappi’

dewata membela
dewata oengkaio saloe

dewata oememba boentoe

dewata lako Sanda’pan

dewata lako Senapoeti

dewata randanna laiigi

dewata lelean oeran

dewata lasona padang

dewata mekaroeroengan

dewata lindona boelan

dewata barrena alio

dewata Poeang Batara

soloko allo totemo

siroeng-ga ko silelei

ea iko padolo • mai

oengkande atena, manoek
moedekeni olo’olo’

napi’pi’kl roepa maroedinding

randan moko ma'koerroe

soemanga

membiriko ma*pole paraja.

gij dewata van de Tomo-rivier,

gij dewata (naam van eeii

plaats)

gij dewata (id.)

gij dewata van de bamboe-

vlakte,

gij dewata van de citroenvlakte

gij dewata van nabij,

gij dewata van verre,

gij dewata die de rivieren graaft,

gij dewata (naam van een

plaats)

gij dewata van de Sanda' pan,

gij dewata van de Senapoeti,

gij dewata van den rand des

kernels,

gij dewata die den regen doet

voortduren,

gij dewata van de navel der

aarde,

gij dewata van de onbewolkte

lucht,

gij dewata van bet geiaat der

maan,

gij dewata van de stralenkrans

der zon,

gij dewata Hemelheer,

daal neer op dezen dag,

gij dewata’s die met elkan--

der wedijvert wie de eerste is,

gij die vooraan staat kom bier,

en eet de lever van de kip,

en bond vast de wilde dieren,

ziebier mijn dankzegging

neig uw oor tofc mijn dankbe-

tuiging.
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Na afloop hiervan gaan zij alien naar de kampoeiig terag in

den iiamiddag. Bij aankomst in de kampoeng wordt eenige

malen de trom geslagen, ten teeken dat na het avondeten alien

moeten bijeenkomen om te zingen (soemengo). Bij dat zingen

vormen de kampoeng-menschen het koor en de pokkaloe’s de

echo. Hier volgen enkele liederen die worden gezongen. Aan-

gezien vele strophen door mij ’

,

niet konden vertaald worden

en ook niet door mijn zegslieden, heb ik de vertaling wegge-

laten.

Pare le soele komai

Popenani oemba nnioko

maroja oemba konai

apa to dipeangani

la di pea ba’barika

pa’de lindona to toemba

male oemba rio nai

to salamba-lambana

taoe londai inawana

lako ta*ka kalandona

tana ta’ka tawalii

sola to malloen matana

la plana ta’kai

bangipa to poeli bongi

sola to oelemba masiang

ke ikori sola majaog

kondeki sola majang mamba*ta

malai ia

taoe sola taoe nioesanga

toeka roepanna to toemba

kawa peakai’ akoe

koerangi mereko-reko

apari napareko-reko

oetangna naoelelean

lai sala kada oetang

koerangi katono’-tono’

anna apatoe natono'

keoetono batanani

anna mindara natonosaii

oetonosan to melaja

tang la karipoe-ripoemo

tangla betto’mo lilana

pemponanna
' diloeai

to melaja' inde mai

parewangani moki
nani rewangmi sangbalajana

tang diisanpa lareng

kadoereang kareangan

nara’bai kajoe amban
iko to mate masai

sola to mate bakaroe

da’moe solana’mai

da’moe kambaroanna

daoko titoerang batang

da'moe mallo inawa

la koepasoro moko temo

bajoe nene’ sipasoro’

soro’ko randana langi’

lita'na tasilesei

langi'mo ta sidongai.

Ondertusschen wordt een varken geslacht en een kip, wel-

ke met veel rumoer worden ' verorberd. Dan zingen ze weer
verder.
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F, Het mennjiaii^i padi (toemorak) = schooiimaken, wieden.

Wanneer de padi ongeveer twee voet boven den groiid staat,

moet ze gewied wordeii om den groei te bevorderen.

Tiisschen h.et planten van de rijst eii bet sciioonmakeii is liet

verbodeii om op bet rijstveld bet woord karboiiw uit te sprekee,

Wei mag men karbouwenvieesch meenemen en op bet rijstveld

opeten, Ook is bet verboden in dien tijd groen bout te hakken,

Droog bout mag wel gebakt worden voor bet vuur.

G. Het iiiaiiit0T0.

Dit wordt verricht wanneer de vrucht in de aar komt. Het doe!

is om te voorkomen, dat de muizen of rijstvogeltjes de padi zonden

verwoesten. Er moet een kip geslacht worden. De Fokkaioe gaat

met die kip naar het rijstveld. Hij neemt ook niee een beetje

beang (een soort gras). Dat plant hij onder een rijststengel, waarna

hij op die plaats de kip slacht en

O dewata, da’moe poesa

matoembako lingka to lino

ammoe toeri tikkada kasalle

soesimo te saloe saka’na toki-

ponene’

aloekna to kipotomatoea

kedenni aloek, kedenni bisara

nadenka tindo tang siroeroe

oenangga' rikate

koetoe tikkada kasalle salli papanni

anna kendekra memboera padang

naboera’ lindo masakke.

zegt

:

Gij dewata wees niet verstrooid

hoedanig is het gedrag der

menschen

gij hondt vast groote kralen

de adat onzer voorvaderen

indien er een adat is of een

[woord,

Verbodsbepalingen als de rijst in de aar staat:

a. Het is verboden garnalen naar bet rijstveld te brengen.

b. Men mag geen kippenei eten op het rijstveld. Wil men toch

een kippenei eten, dan moet men eerst de scbaal van het ei goed

inwrijven met een blad van de rijstpiant, en bet daarna koken.

Indien deze verboden niet worden in acbt genomen, zal de rijst

zeker worden verwoest door muizen of rijstvogeltjes, of anders

zullen de halmen leeg biijven.

T.B.G. 73-2 16
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H. 0¥er den misoogst.

Wanneer het gebeurt dat demands rijst wordt verwoest door

mulzen of rijstvogeltjes, of dat de aren leeg blijven, dan schrijft

men dat toe aan overtredingen, begaan door den bezitter van het

rijstveld. Hij heeft de pemali’s niet gehouden.

Om verdere verwoesting tegen te gaan en de rijst weer vruclit-

baar te maken moet de bezitter van het veld een kip nemen en

brengen bij den Pokkaloe. Deze vergadert dan met alle oudsten

van de kampoeng. Ze gaan naar een bepaalde plaats waar het

offer moet gebracht worden. Daar neemt de Pokkaloe een bam-

boestengel, plant dien in den grond en zegt dan

:

O dewata

kedenni aloek

boettoe koerenge

kedenni bisara, koesala dandan

kelakoendoeni pa alio bassa’

ke la ia boettoe toemangi pare

talloe boelina

mangga’raka koetoemi tikkada

kasalle

koekaroe’ langi’moe boettoe

koerenge

koesoso loemoe’mo, tang na-

pekarokai’mo

tang na pekailingi torro

oempasoelle toea’na

pare talloe boelina

nakendek sanda maoelli, sanda

malapan

randan moko moekoerroe

soemanga

membirimoko ma’pole paraja.

O dewata,

indien er een adat is,

ik draag den berg,

indien er een woord is, ik heb

het verkeerd geregeld,

indien gegrondvest de dag van

ijver,

.... weent de pad! met drie

halmen.

ik scliuur den hemel en draag

den berg.

rijst met drie stengeis

zal zeer hoog staan en zwaar

van vrucht

ziehier mijn dankzegging

neig uw oor tot mijn dankbe-

tuiging.

Daarna wordt de kip geslacht en het vleesch gekookt in een bamboe.

Als het gaar is neemt de Pokkaloe een deel (het beste) van het vleesch

en legt het op de bamboe die gereed staat en spreekt het volgende :
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O dewata taiigaiina toodok

oempali bamba boenga’ialan

katorroan pesailean rantena

roko

to banga kodo, tandoen rira

saloe pali taiidoe solongan

bassian oetta’, saloe masoso

bosorae batang manomba
saloe oewai paiiaroenan

rantena teppo dio tambore

boenga taiinga, tanete kaden-

dan

limbo dewata, rapana toban

balabatoe, tandoek ambawang
dewata mambela, dewata

mandappi

tang koelambona, tang koera-

toeianna

anggana moko to dewata

oengkalo saloe

oememba boentoe

dewata lako Sanda’pan

dewata Senapoeti

dewata randana langi’

dewata lelean oeran

dewata iasona padang meka-

roeroengan

dewata lindona boelan

dewata barrena alio

dewata Poeang Batara

siroengga’ko silelei

solo’ko alio totemo

kandeko atena manoek
sola kinande mamboesa
kada pesamaja

,

poedoek' peara’sondo

leiidoe’ko koemande mammi»

O dewata die in het midden
van. de kampoeng woont,.

die omxingt iiet da! van voren,

en van acliteren en de vlakte

beneden,

(namen van plaatsen)

id.

id.



366 DE RIJSTADAT ONDER DE TORADJA’S VAN D£

aiBiiioe inoe’ pakadake

tang diteka mananganna

tang dilamba pa’oeloena.

iapi natekai

bangi’pi to toeo reiiden

bangi’pi to dadi masai

to tabilala

to tang kapoenda-poenda

kandemi toe sanda mammi’

timboe’mi sanda marasa

!

Hierna wordt water uit een bamboe uitgegoten op bet offervleescli.

L Als de padi rijp is.

Als de padi rijp is, behoeft er eigeiilijk geen adatbezigheid meet

uitgevoerd te worden. leder gaat met zijn beste pak naar de

ladang om padi te snijden. De gesneden padi wordt gebundeld in

bundels van 4 a 5 kati rijst. IJverige menschen kunnen van een

ladang 400 a 500 bundels oogsten. De geoogste rijst van een ladang

wordt op twee of drie schelven opgetast om te drogen.

Is de padi droog, dan wordt ze in een rijstschuur verzameld.

Als bewaarplaats voor de padi wordt ook wel gebruikt een van

bamboe gevlochten cylinder of ton van ongeveer een kubieken

meter iiihoud.

J. Verbodsbepalingen tijdeiis den oogsl
a. Tijdens den oogst is bet verboden, zoowei voor dieren als

als voor menschen, om bajam (een soort groente) te eten,

anders zal de opbrengst van de ladang verminderen.

b. Het is verboden kleefrijst te eten, want indien men kleefrijst

at tijdens den oogst, zou alle rijst uit de aar vallen.

c. Het is verboden kikvorschen te eten, want als men kikvorschen

at in den rijstoogst, zou de opbrengst verminderen.

d. Het is verboden de ingewanden van boschmuizen te eten*

Het vleesch van de muis mag wel gegeten worden, maar als

men de ingewanden van de muis at tijdens den rijstoogst, zou

de padi verwoest worden.

Wanneer alle rijst is verzameld in de schuren komen alle kam-
poengmenschen bijeen tot het vieren van een adatfeest, dat den
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iiaaoi draagt van mengkende\ een soort dankfeest diis. Na liet

mengkemle' wordt wel eens het ma'boea'-ieest gehoucleii, maar dat

komt zekleo voor, omdat alleen de alierrijksteii in staat zijn dit

feest te organiseeren.

Omtrent de slachtdleren zij nog opgemerkt, dat de kleur van

de kippen (pooteii of veeren) niet ter zake doet. Eveezoo bij de

varkens.

Omtrent de niet-vertaalde gedeeiten zij nog opgemerkt, dat er

metterdaad gedeeiten in voorkomen, weike de Pokkaloe zeif niet

vertaien kan. Met zijn waarschijniijk overblijfselen van een vroeger

gebrulkte priestertaal, weike thans gebruikt wordt als sierwoorden

om de dewata’s te behagen. In de zangen van paragraaf E komen
ook strophen voor van onzedelijke strekking, weike de zegslieden

zicii scliaainden te vertaien. Later zal het wellicht gelnkken, achter

de voile beteekenis van alle litanieen te komen. Het komt mij

voor reeds van beteekenis te zijn, als al deze uitdrukkingen letter-

iijk zijn verzameld, aangezien het mijn ervaring is dat in andere

districten deze litanieen reeds bezig zijn geheei te verdwijnen.

Hoogstwaarschijniijk zulien sommige regels wel fontief zijn ver-

taaid. Ook komt het voor dat gelijkluidende uitdrukkingen in

verschiilende litanieen verschillend zijn vertaald. Wanneer ik die

vertaiing kreeg, heb ik ze niet wiilen verandereii, aangezien het

mij bleek, dat in vele gevaiien de gedachte om lets te zeggen van

meer beteekenis is dan het gesegde woord, en men dus meer heeft

te letteii op de bedoeling van het gesprokene dan op wat men
hoort zeggen.
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Een Atjehsche Sarakata
(Afschrift van een besluit van Sultan

Iskandar Moeda)

door

G.L. TICHELMAN.

Maharadja Darmawangsa Toen Pangkat, die bij zijn troons-

bestijging den naam aannam van Sultan Iskandar Moeda (Atj.

Eseukanda Moeda), de Atjehsche Alexander de Groote, na zijn

overlijden ook Marhoem Meukoeta Alam geheeten, regeerde van

1607—1636 over het Atjehsche rijk. In laatstgenoemd jaar, op

den 27sten December, zou hij door vergiftiging om het leven

gekomen zijn ^).

Hij is ongetwijfeld de grootste der Atjehsche Sultans geweest

en leeft als een schitterende figuur in de Atjehsche traditie voort.

Iskandar Moeda zou, gelijk vrijwel met zekerheid kan worden

aangenomen, de invoerder zijn geweest van het als rijksstempel

gebezigde negenvoudige zegel, de z.g. tjap sikoereueng, zuiks in i

navolging van het zegel der Groot-Mogols in Hindoestan ®). Waar
het negenvoudige zegel, ook wel donderzegei (tjap halilintar) ge-

naamd, het eerste zou zijn gebezigd door Sultan Iskandar Moeda,

zou het ontleend kunnen zijn aan dat van den Groot-Mogol Dja-

hangir, die tusschen 1605 en 1627 regeerde.

Onder de regeering van Iskandar Moeda zouden voorts de eerste
^

„niet buyteii suspitie van vergift bij beleyt der [geseyde] Portugesen

door vrouwen van den Maccassaersen coninck aen den Atchinder tot

vereeringh gesonden’’ schreef Antonio van Diemen aan Bewindh. der O.

X C. d° 9 December 1637. [Critisch Overzicht van de in Maleische werken
vervatte gegevens over de geschiedenis van het Soeltanaat van Atjeh

door Raden Hoesein Djajadiningrat. Bijdr. Kon. Inst, dl 65, 1911).

Vide over den Hindostanschen oorsprong van het negenvoudig Sultans-

zegei van Atjeh, G. P. Rouffaer in Bijdragen Kon. Inst., dl. 59, biz. 349. vg.
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sarakuta's zija opgestelcl en uitgereikt. Sakarata zou ktiniien

worden vertaald met: erkenningsoorkonde, gift- of leenbrief, vor-

steiiedict, regeeringsbesluit of -verordening, staatsblad. In hoofd-

trekken zijn zij gelijkluidend van opzet; latere Atjebsche sultans

hebben getronwelijk bet model nagevoigd van de door Iskandar

Moeda nitgevaardigde staatsstukken. Volgeiis anderen zonden de

oiidste sarakata’s echter pas uit 1723 dateeren. Uit de redactie der

oude modeilen blijkt, dat deze geschriften oorspronkelijk zijn op-

gesteld door de geestelijke adviseurs des sultans.

Het ondervolgende besluit — dat in afschrlft zoo zijn uitgereikt

door de Sultane Tadj aPAlam Safijjat alDin Sjali — zou zijn

geslagen in het jaar 1022 A. H., overeenkomende met 1613 A. D.,

en derhalve zijn opgesteld in het zesde jaar der regeering van

Sultan Iskandar Moeda. In dat jaar werd Djohore tot onderwerping

gebracht en in Juni 1613, na verwoesting van de stad, werd o.m.

de Sultan van Djohore, en Radja ^Abdoellah, meer bekend als

Radja Sabrang, gevankelijk naar Atjeh gevoerd ^).

Blijkens deze — op oud lijkend perkament geschreven — sarakata

werd de Rijksgroote Datoek Bahra, vermoedelijk een van Malakka

afkomstig vorst, althans een van den overwal afkomstig aanzien-

lijk heerschap, begiftigd met het gebied van Samar Langa, het

tegenwoordige landschap Samalanga.

Het stuk luidt als volgt ^):

Pada hidjrat Nabi salla llahoe ‘alaihi wasallam seriboe doea

poeloeh doea taoen, toedjoeh belas had RabP alawwal jaum al-

djoem^ah ba^da Isalat pada zaman padoeka seri Soeltan Iskandar

Moeda Djohan berdaulat zili Allah fi ’Palam tatkala itoe in sja

Allah ta'^ala dengan berkat sjafa‘at Nabi kita Moehammad Rasoe!

Allah (salla llahoe) "alaihi wasallam dan dengan berkat moeMjizat

segala anbija walmoersalm dan dengan berkat karamat sahabat

jang keempat dan dengan berkat ‘izzat Soeltan aParifin sajjid

1) Vide over sarakata’s Dr. G. Snouck Hurgronje, De Atjehers^ dl. L
pag. 136 v.v. en pag 199 v.v.

2) Zie over dezen Radja Sabrang Djajadiningrat, t.a.p. folz. 179, spec,

noot 3, en Rouffaer in Bijdr. Kon. Inst, deel 77 (1921) biz. 441 en vlgg.

3) Hetgeen tusschen ( ) staat, is aan te vullen
;
hetgeen tusschen [ ],

te schrappen.
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sjeich Moeliji alDm ‘Abd alKadir (a})Djilani dan clengan berkat se-

gala l$:oetb alrabbani waghawth alsamadani da,n dengan berkat'

sampoema segala awlija Allah alsalihin akabidm min masjarik

alard iia magha(ri)biha dan dengan berkat do‘a padoeka marlioem

sekalian dan dengan berkat apoeah marhoem Sajjid alMoekammal

maka adalah padoeka seri Soeltan Iskandar Moeda Djohan ber-

daulat zill Allah fi ’kalam tatkala semajam atas tachta keradjaan

jang diatas koersi daripada emas kertasitoe jang sepoeloeh moetoe

jang bertepikan ra’na moetoe ma’nikam jang beroembai-roembai

moetiara dikarang dewasa itoelah sabda hadrat Sjahi ‘'Alamkepa-

da orang kaja Toek Bahra dan kepada Penghoeioe Karkoen Katib

(al)Moelk Seri Indera Soera dan kepada Karkoen Seri Indera

Moeda jang di balai besar serta soerat tanda akan seperti da-

lam sarkata jang di balai besar. Maka datang orang kaja Toek

Bahra berhendaklah soeroeh salin ditaroeh kepada ^ladrat Sjahi

"Alam. Maka kemoedian daripada itoe pada zaman padoeka seri

Soeltan Tadj al Alam Safijjat alDin Sjah berdaulat zill Allah if 1 ‘alam

pada masa itoelah orang kaja Toek Bahra itoe seri padoeka Toean

Sabrang maka mohon liadrat Sjahi Alam kehendak bersalin daftar

sarkata madjlis negeri Samar Langa negerinja serta dengan per-

ingannja ^),[oe bardh] oe baroh habeh, oe timoe kroeeng Djeumpa, oe

toenong habeh. Inilah peringan negeri Samar Langa enam moekim.

Tammat kaiam.

Amin.

Thans de vertaling.

In het jaar van de Hidjrah van den Profeet, God zegene hem eii

schenke hem vrede, duizend twee en twintig, op den zeventienden

dag van de maand RabP alawwal, op Vrijdag^) na de salat, tijdens

de gelukkige regeering van Zijne Majesteit Sultan Iskandar Moeda
Djohan, schaduw Gods op aarde, te dien tijde, naar den wil van

God, den Allerhoogste ; en door de zegenrijke voorbidding van

*) De in latere tijden „imaginaire geheimschrijvers” (Dr. C. Snouck
Hurgronje, De Atjehers, d\. I, pag. 130 v. v, en 202) hebben werkeiijk

bestaao. Frederik de Houtman gewaagt van den geheimschrijver of „Gorcon”
(Atj. Keureukon Katiboj moelo’ = schrijver des koiiinkrijks) als „secretaris

van den Goninck’^

2) Xe lezen: perhinggaan?

3) Komt overeen met 7 Mei 1613 A. D., welke datiim blijkens WuSTEN^
FELD S Vergleichungstabellen echter op een Dinsdag vieL
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onzen Profeet Moehammad, den Godsgezant, Hem zij zegen en

vrede; door den zegen van de wonderen van alle Profeten en

godsgezanten ;
door de zegenrijke geiiade van de vier Metgezellen

;

door den machtigen zegen van den Heer der Godskenners Sajjid

Sjeich Moehji alDin ‘Abd alKadir alDjilani ’); door den zegen van

alle goddelijke, onwrikbare wereldpolen 2
) ;

door den volmaakten

zegen van alle vrome en godvruchtigeheiligen Gods van bet Oosten

tot bet Westen der aarde; door den zegen der gebeden van wijlen

alle Sultans en door den zegen der ’woorden van wijlen Sajjid

alMoekanimal 3).

Toen dus zijne Majesteit Sultan Iskandar Moeda Djoban, scha-

duw Gods op aarde, zetelde op den koninklijken troon, op een

gestoelte van bet zuiverste bladgoud, afgezet met edelgesteenten,

parelen en juweelen, en voorzien van franje van aaneengeregen

pareltjes, te dien tijde geschiedde bet dat zijne Majesteit tot zijn

Rijksgroote Datoek Babra en tot den Opperschrijver Seri Indera

Soera en tot den secretaris Seri Indera Moeda, die niede ter

griffie des konings (werkzaam) was, sprak: „Vervaardigt een be-

wijsstuk conform aan de origineele sarakata ter griffie”. Toen kwam
de Rijksgroote Datoek Babra met bet verzoek om een afschrift te

laten maken ; dat werd in bewaring gegeven bij Zijne Majesteit.

Vervolgens, tijdens de regeering van Hare Majesteit Sultane Tadj

aPAIam Safijjat alDin Sjab ^), schaduw Gods op aarde, vroeg de

Rijksgroote Datoek Babra, Seri Padoeka Toean Sabrang, aan de

Vorstin een afschrift te mogen nemen van bet register der sara-

kata’s van den rijksraad inzake bet land Samar Langa, en zijn

grenzen, ten Westen de kroeeng Oelim, ten Noorden tot aan de

zee, ten Oosten de kroeeng Djeumpa en ten Zuiden tot aan bet

gebergte. Dit zijn de grenzen van bet gebied van Samar Langa, de

zes Moekims. '

'

Einde.

Amen,

Stichter der KMirijjah-orde.

2) Koetb en ghawth zijn beide aanduidingen van den hoogsten rang in

de mystieke wereldhierarchie.

Sultan Sajjid alMoekammal (Atj. Sidi Moekamaj), d.i. Ala alDm
Riajat Sjah,' ± 1568-1604.'

‘^) Dochter van Iskandar Moeda, weduwe van dieos opvolger Iskandar

II Ala alDm Moeghajat Sjah ; regeerde van 1641-1675.



372 : EEN ATJEHSCHE SARAKATA

Ais stempeimaterie van het op de sarakata voorkomende zegel

lieeft men vermoedelijk roet van damarwalm gebezigd, hetwelk

voor dit doe! bij uitstek geschikt zou zijn, beter dan het later ge-

bruikte roet van petroleumsmook. Deze zegelafdruk, zorgvuldig

met watten overdekt, heeft zich betrekkelijk goed gehouden, al

zijn de erop voorkomende sultansnamen helaas niet meer te ont-

cijferen. De regeerende Sultan immers plaatste zijn eigen naam
steeds midden in het grootzegel des rijks en groepeerde daarom-

heen de namen van acht voor hem geregeerd hebbende sultans,

welker namen om de een of andere reden daartoe speciaal door

hem werden uitgekozen. Enkele sultansnamen w.o. die van Sultan

Sajjid alMoekammal, d.i. ‘Ala alDin Riajat Sjah, van Sultan Iskan-

dar Moeda en van de Sultane Tadj ahAlam Safijjat alDin Sjah

komen steevast op de sarakata’s voor.

Nog dient vermeld te worden, dat het in het perkament voor-

komende watermerk de figuur vertoont van een „ecu a Fantique”,

waarin een gezichtswassenaar.

Ik vermag niet te beoordeelen of het hier behandelde stuk

authentiek is, doch zelfs als falsificatie zou het een belangwek-

kend document zijn. Het is thans in het bezit van Teukoe Sabi

(ook T. Moehamat Sabi of T. Radja Sabi) Oelee G14 oudsten

zoon van Teukoe Oebit, voorheen oeleebalang der 11 Moekims

Toenong van Samalanga. Deze Teukoe Oebit wordt in de Mede-

deeiingen betreffende de Atjehsche onderhoorigheden (Bijdr. Kon.

Inst. dl. LV, 1903, biz. 106) een neef van den toenmaligen be-

stuurder T. Sah Koebat genoemd, zoon van diens ouderen broeder

T. Peureudan. Hij was indertijd een van onze dapperste tegen-

standers. 9 Dec. 1903 kwam hij in onderwerping, om 30 Maart 1904

weer naar den vijand over te loopen. Ten slotte, in Maart 1907,

kwam hij opnieuw in onderwerping, thans voor goed. Teukoe

Sabi volgde in 1925 zijn vader op als oeleebalang tjoet van de

aan Samalanga onderhoorige II Moekims Toenong; opgrondvan
een vijftal beschuldigingen, waarvan de voornaamste wasweiger-

achtigheid om de bevelen van den bestuurder van Samalanga op

te volgen, werd hij eenigen tijd geleden door de Moesapat te

Bireuen, voorgezeten door den toenmaligen ass.-resident der Noord-

kust van Atjeh, veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, door

den Gouverneur van Atjeh omgezet in een jaar verbanning naar
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Meulaboh. Daarna vestigde hij zich te Trieng Gading (Pidie)

thans is hij te Koeta Radja woonachtig en werkzaam op het z,g.

landschapskantoor. In Febmari 1932 had een exodus van de

mannelijke bevolking van de II Moekims Toeoong iiaar Trieng

Gading plaats : zij poogde met deze demonstrati e een wederaan-

steliing van T. Sabi als haar hoofd af te dwingen.

BLADVULLIHli

Bij de Uitgeverij en Boekhandel Stoomdrukkerij „De Bliksem*’ teSolo

verscheen in 1932 een in Javaansche letter gedrukt werk in 8° formaat,

155 bladzijden tellend van elk 20 regels, gelieeten

:

Serat ISKANDAR

njariosakeii pandjenenganipoen nata soeltan Iskandar dzil karnen ing

Roem anggenipoen djoemeneng ratoe binatara, ngratoni ing Masrik
Mahrib inggih poenika mengkoni ing djagad wetan doemoegi ing djagad

kiien. (Panjeratipoen serat poenika amoeng kaloegokaken manoet babo-

nipoen kemawon).
Voor zoover bekend, was de Javaansche Alexander-roman nog niet

gedrukt, al was zijn bestaan in handschrift wel bekend uit A.C. Vreede’s

Gatalogus van de Javaansche en Madoereesche Handschriften der Leidsche

Universiteits-Bibliotheek ; immers noch de Inhoudsopgave der Javaansche

Gouranten, noch de beschrijvende Gatalogus van Javaansche boeken in

bet Museum van het Kon. Bat. Gen. v. K. en W. noemen dit werk. Vreede

analyseert zijn handschrift No 1605 op pag. 32 — 36, en vermeldt op pag,

306 nog een andereii codex. De heer E. J. van den Berg, iitt. ind. docts.,

heeft de moeite genomen, codex 1805 en druk te vergelijken; bij toetsing

van de eerste, middelste en laatste verzen van elken zang bieek hem, dat

de uitermate geringe verschilien tusschen handschrift en druk slechts aan

spel- en drukfouten toe te schrijven waren. Een handschrift dat naar inhoud

en bewoording identiek is aan wat daar al tientallen jaren in Leiden ligt,

heeft dus gediend voor dezen druk. Voor hen die beiangstellen in den

Alexander-roman en zijn uitloopers kan het zijn nut hebben, hierop de

aandacht te vestigen.
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Mahdkarmavibhanga (la grande classification des actes) et

Karmavibhangopadega (discussion sur le Mahakariiia¥ib-

hanga) textes sanscrits rapportes do Nepal, edites et traduits

avec les textes parallHes en Sanscrit, en pali en tibetain, en

chinois et en kootcheen, par Sylvain Levi, Paris 1932.

De naam Mahakarmavibhanga heeft in de Hindoe-Javaansclie

archeologie een bekenden klank gekregen sinds Sylvain Levi op

het 6e Congres van het Oostersch Genootschap, in April 1929 te

Leiden gehouden, in een voordracht over de resultaten van zijn

in 1928 ondernomen studiereis door Java en Bali, de heugelijke

mededeeling deed, dat hij het sanskrit-origineel van den op de

reliefs van den bedolven voet van Baraboedoer afgebeelden tekst

ontdekt had. Uit het Verslag van de congreszitting evenals uit de

later verschenen oitvoeriger mededeeling over zijn vondst, opge-

nomen in de Annual Bibliography of Indian Archaeology 1929,

za! men zich herinneren, welk geliikkig toeval den Franschen ge-

leerde op het spoor van het reeds zoo lang gezochte werk gebracht

had : eerst kort te voren, in 1922, was het sanskrit-origioeel van

den Mahakarmavibhanga door hem zelf in Nepal ontdekt, ver-

volgens bestudeerd en met de verwante vertalingen en bewerkiiigen

in het Chineesch, Tibetaansch en andere talen vergeleken. Toen
hij no in Juli 1928 tijdens zijn verblijf te Baraboedoer de afbeel-

dingen der reliefs in Krom’s Monographic bestudeerde, trof hem
de overeenkomst tusschen den inhoud der korte opschriften

boven de voorstellingen op den bedolven voet en bepaaide pas-

sages nit het in Nepal gevonden geschrift. Een nadere vergelijking

stelde den samenhang tusschen den Mahakarmavibhanga en de

inscripties onomstootelijk vast met het gevolg, dat van een aantal

reliefs de onbetwistbaar juiste verklaring kon worden gegeven.

De door velen gekoesterde wensch, dat S. L., na de voorloopige

aankondigingen van zijne belangrijke ontdekking, ertoe zou over-



BOEKBESPREKING 375

gaaii den Skr.-tekst met de parallelle redacties ¥oor bcd-aiigste!.-

leiiden. toegaiikelyk eii hierdoor de verklariiig van de gelieele

bedoiven-voet-serie mogelijk te maken,- is thaiis door de iii' hoofcie

dezes vemielde oitgave in vervuliing gegaan. Op eeii uitvoerige

inleiding, een overzicht gevende van de onderlinge verbending van

de verschilleiide tot dnsver bekend gewordeii bewerkingeii eii

vertalingen van den Mkv. voigen het Saiiskrit-origiiiee! en de

daarbij belioorende iipade<j:a „discussie”, beide met vertaling
;
de

Tibetaansche overzetting nit de Kandjonr ; de met den Skr. Mkv.

naiiw verwaiite Cliineesclie vertaling van Gautama Dharmajna
uit 582 A. D. ; de Culakarmavibhanga nit den Pali-canoia, van

welk gesciirift de Skr.-redactie een nitvoerige bewerking is geble-

ken te zijn; en ten slotte de door Pelliot te Duldnr Agm gevon-

den fragraenten van lietzelfde werk in het Kutcheaansch. De
bespreking van de Baraboedoer-reliefs vindt plaats in de noten

bij den Sanskrit-tekst, welke mede een rijk gedocumenteerde com-
mentaar op den inhoud van het werk bevatten. Alles bijeengeno-

men een uitgave van een degelijkheid, een volledigheid en een

geleerdheid, waarvoor men niet anders dan de grootste bewon-

dedng kan koesteren.

Over den inhoud van den Mkv. kan in het kort bet volgende

worden medegedeeid. Het werk biedt zich aan in den vorm van

een sutra, een den Buddha in den mond gelegde leerrede, waarin

aan ^uka Mariava, den zoon van Taudeya, antwoord wordt gege-

ven op de vraag : „Wat is de oorzaak, o Gautama, dat er bier op

aarde schepselen zijn die kort ieven en die lang leven, die vele

ziekten hebben en die weinige ziekten hebben, die een goeden

naam hebben en die een slechten naam hebben, die rijk zijn en

die arm zijn, die van liooge geboorte zijn en van lage geboorte

zijn .... die geringe wijsheid bezitten en die groote wijsheid

bezitten ? Welke is de daad, o Gautama, waarvan de gevol-

gee de veelvuldigheid der schepselen veroorzaken ?” Zooals de

titel van het werk reeds aanduidt wordt bet, door den Buddha
gegeven antwoord op deze vraag gevormd door de verdeeiing

in klassen van de verschillende handeiingen (karma), die
,

volgens

de welbekende Indische voorstelling het lot des menschen in

zijn' opeenvolgende wedergeboorten ' bepalen. Wei in geen ander

geschrift in de Buddhistische litteratuur wordt zoo breedvoerig
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de wet van oorzaak en gevolg in hare uitwerking ontleed ; zoo

nauwkeurig uiteengezet hoe de booze handelingen gestraft, de

goede beloond worden. Vraagt <J^uka: „welke daden hebben ten

gevolge, dat men (in een volgend leven), in armoede leeft ?” het

antwoord luidt :
„gierigheid, afgunst, ontevredenheid over anders-

mans winst, gebrek aan eerbied jegens ouders, heiligen, zieken,

kinderen, ouden van dagen; het leven van een slechtaard, van

iemand zonder wet en geloof, van een mensch die niet in het goede

wortelt/’ Wenscht de leeirling bovendien te weten welke daden

tot een grooten staat leiden, dan leeraart de Buddha
: „de afwe-

zigheid van gierigheid, afgunst en ontevredenheid ; het zich ver-

heugen in het hooren loven en prijzen van een ander; het laten

bouwen van caitya’s en stupa’s voor den Allerheiligste, het op

een afstand houden van slechtaards, ongeloovigen en ontaarden;

het voortbrengen van de gedachte der verlichting.” Zijn de 80

capita van den Mkv. grootendeels met vragen en antwoorden

van dezen aard gevuld, daartusschendoor heeft de auteur voor

eenige afwisseling gezorgd door het verhalen van en het verwijzen

naar bekende geschiedenissen — avadana’s en jataka’s waaraan de

behandelde gevallen op pakkende wijze worden gedemonstreerd.

Oogetwijfeld is het deze vereeniging van strenge classificatie

met verhalende lectuur — beide even geliefd in de Buddhistische

wereid— welke het werk ook buiten Indie zijn ongekende po-

pulariteit en autoriteit, blijkende uit de vele bewerkingen en

vertalingen die ervan in omloop zijn geweest, bezorgd heeft.

Met begrijpelijke belangstelling nemen we nu kennis van wat,

na de reeds vroeger vermelde resultaten, de voortgezette verge-

lijking van den Skr. tekst met de Baraboedoer-reliefs aan het licht

heeft gebracht S. L. heeft zich hij deze vergelijking strikt tot de

inscripties met de bijbehoorende afbeeldingen bepaald en aan de

archeologen van professie „plus competents que moi et mieux

doues pour la lecture des images”, zooals hij in alle bescheidenheid

zegt, de verkiaring der overige voorstellingen overgelaten. Op grond

van zijn onderzoek is hij tot de slotsom gekomen (p. 7) dat „au

temoignage incontestable des inscriptions subsistantes, la recension

du Karmavibhahga qu’on lisait au Boro-Budur ne Concorde ni avec

notre original Sanscrit, ni avec aucune des versions tibetaines,

chmoises ou koutcheenne”, hetgeen niet verhinderd heeft dat hij
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voor alle reliefs m.et iiiscriptie, dat zijn de ii,os, 21 , 43, en 121 — 160,

met grooter of geringer zekerheid aankBoopiogspunteii in den Skr,-

tekst of in de vertalingen en bewerkingen daarvan heeft m^etente

¥iiideii ^). Om dit succes op zijn juiste waarde te schatten zal men
in gedachten dienen te liouden, dat reeds Krom, in het Ille Hoofd-

stuk zijner Monographie, afgaande op de reliefvoorstelliiigen met

hnnne inscripties voorzoover aanwezig, een in hoofdtrekkeii Juiste

karakteristiek van den door de beeldhouwers gevolgden tekst en

een bevredigende verklaring van verscheidene reliefs heeft gegeven.

De vraag is dns, in hoeverre het temgvinden van den Mkv. het

reeds verworven inzicht heeft verrijkt en verscherpt. Voor een

aantal tafereelen met dnidelijk sprekende voorstellingen toegelicht

door de inscripties, heeft de tekst uiteraard weinig of geen

nienws gebracht. Zoo bijv. voor de nos. 127, 135 en 152, w'aarvan

reeds vaststond dat zij bepaaide giften (van een zonnescherm,

kleedmgstukken, bioemen) in beeld brachten en we nu uit de

correspondeerende plaatsen in den Mkv. alleen nog te weten

komen welke belooningen voor hun goede daad de schenkers in

ontvangst nemen. Voor andere reliefs daarentegen worden allerlei

nieuwe gezichtspunten geopend. Zoo wanneer een onopgehelderd

gebleven verband tusschen een inscriptie en een bijbehoorende

sctoe aan het licht komt als bij no. 121, waarover Kxom schreef

(Mon. p. 109) : „Het rechtertafereel, volgens de inscriptie „begeer-

lijkheid” illnstreerend, bestaat nit drie geheel onafgewerkt geble-

ven personen, zittend op een overdekte bank rechts, en een vrij

aanzienlijk gekleede man en vronw, die zich van daar naar links

begeven in de richting van een maisveld ; men vraagt zich af, of

het misschien deze akker is, die gelijk Naboth’s wijngaard, in het

bijzonder als voorwerp van begeerlijkheid moet gelden”. Uit§LIX
van den Mkv. blijkt nn de ware beteekenis van deze sctee:„Be-

geerigheid — zegt de tekst — is een slechte daad, die ten gevolge

heeft de verschijning van kaf en onkruid in den oogst van rijst,

haver, koren enz’’. We merken nog op, dat verscheidene van de

door Krom aangebrachte verbeteringen in Kern’s lezingen derin-

Bij het bestudeeren van de vier afbeeldingen van Bb.-reliefs in S. L.’s

werk honde men in het oog, dat de foto’s waamaar de reprodncties

vervaardigd zijn, bij abuis in spiegelbeeld zijn afgedrukt. De schijn wordt
hiervoor gewekt dat de handeling tegen de pradaksina in plaats heeft.
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scripties faevestiging in den tekst hebben gevonden (bijv. no. 127

:

nirupataptakaycidtta

;

no. 135: mdldddna

;

no. 152: puspaddna),

terwijl anderzijds S. L. erin geslaagd is de juiste lezing van enkele

nog met bevredigend ontcijferde opschriften aan de hand van den

tekst vast te steilen en daaruit weer de bijbehoorende reliefvoor-

steliingen te verklaren. Een fraai voorbeeld van dit laatste geeft

de lezing van het opschrift boven no. 150 als updriat, waaruit nu
eerst duideiijk wordt, dat de ondefinieerbare voorwerpen op den

grond rechts van het relief een paar sandalen moeten VDorstellen.

Waar bepaalde inscripties niet met behnlp van het Skr.-origineel

konden worden terechtgebracht, heeft S. L. soms uitkomst gebracht

door in de Chineesche of Tibetaansche vertalingeri het equivalent

ervan op te sporen ;
in andere gevallen blijft er onzekerheid omtrent

het verband van tekst, inscriptie en reliefvoorstelling voortbestaan.

Zonder hierover verder uit te weiden willen we alleen nog de

aandacht vestigen op de interessante bijzonderheden omtrent de

werkwijze van de beeldhouwers — of liever van hun opdracht-

gevers — welke uit de vergelijking van den Mkv. met de reliefs te

putten zijn. S. L. merkt hieromtrent op: „En face de donnees qui sem-

blaient defier, a force d* aridite ou de monotonie, F imigination etle

ciseau, les artistes javanais se sont rabattus sur les a cote du texte; ils

se sont amuses a des compositions de fantaisie, assures que lesmoines

sauraient donner aux pelerins les explications necessaires”. We zou-

den hierbij nog willen wijzen op de willekeur in de keuze uit te

illustreeren stof, biijkende o. a. uit de reliefs 124— 137, die met een

ongemotiveerde uitvoerigheid den inhoud van slechts vier paragrafen

weergeven; op het gebruik van hemeivoorstellingen als stoplappen

op plaatsen waar men blijkbaar ruimte had overgehoudem en dgl.

onregelmatigheden meer, welke den indruk vestigen dat de arbeids-

methode bij het uitbeelden van deze reeks vrij sterk van die op

de hooger gelegen gaanderijen verschild heeft.

Gaat de verklaring van de met inscripties voorziene reliefs met
niet geringe moeilijkheden gepaard, in veel sterker mate is dit het

geval met de tafereelen waarboven de opschriften v66r de ver-

bouwing zijn uitgewischt en deze betrouwbare vingerwijzingen voor

het opsporen van aanknoopingspunten komen te ontbreken. Immers
in de volgorde der diverse handelingen en hunne respectievelijke

gevolgen vertoonen de Skr.-tekst en de Baraboedoer-redactie
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niet onbelangrijke verschillen (men kan zich hiervan gemakkeiijk

overtuigeii door het vergelijkend overzkht op p. 14 vlg. van S. L. "s

uitgave te raadplegen, men iette er bijv. op'dat de §§ V en VI
met relief no. 21 eii' de daarop volgende § met rel. no. 43 correspon-

deert). Voegt men bier nu nog bij, dat de beeldhouwers zlcli groote

vrljiieden
' iiebben veroorloofd wat betreft de keuze der onderwerpen

en de verdeeling van de te illustreeren stof, terwij! de afbeel-

dingen— met nitzondering van de welbekende helletafereelen—
slechts weinige markante bijzonderheden vertoonen, die tot gelijk-

stelilng met bepaalde tekstpassages konnen doen besluiten, dan
zal men omtrent de mogelijkheid tot identificatie van de 119 nog
onverklaard gebleven reliefvoorsteliingen niet al te optimistische

verwachtingen mogen koesteren.

Al is dixs in zake te interpretatie van de onderste reliefreeks

van Baraboedoer het laatste woord nog lang niet gesproken, dit

verandert niet aan bet feit, dat bet terugvinden van bet Skr. ori-

gineel van den Mkv. bet onderzoek een belangrijke scbrede

dicbter bij bet einddoel beeft gebracht en met zijn magistrale

uitgave van den tekst S. L. aan de Hindoe-Javaansche oudbeid-

kundigen een dienst beeft bewezen, waarvoor zij bem grooten

en blijvenden dank verscbuldigd zijn.

F. D. K. B.

The Bronzes of Nalanda and Hindu-Javanese Art by Dr.

A. J. Bernet Kempers, Leiden, 1933.

De stof voor dit proefscbrift wordt geleverd door de bronzen

beeldjes, voorstelllngen van Buddhistische en ook enkele niet-

Buddbisdsche godheden, die bij de door den Britsch-Indiscben

Oudbeidkundigen Dienst sinds 1915 ondernomen ontgraving van

de rumen der oude kloosterstad Nalanda in de Gangesvlakte ten

N. \"an Rajgir, tezamen met de bekende oorkonde van Devapala-

deva, vermeldende de sticbting van een klooster te Nalanda door

den Sumatraanscben vorst Balaputra, aan het licht zijn gekomen,

Hebben deze bronzen reeds vroeger de aandacht getrokken door-

dat men er sterk sprekende trekken van verwantschap met de

ongeveer contemporaine Hindoe-Javaansche bronskunst in had

meenen te ontdekken, een verwantsehap, die om eeoe verklaring

T.B.G. 73-2 17



380 BOEKBESPREKING

vroeg en dan ook verscWllende hypothesen met betrekking tot

het ^Hindoe-Javaansehe’^ karakter dezer voorwerpen heeft uitgelokt,

Dr. Bernet Kempers heeft zich in zijn dissertatie tot taak gesteld

de Nalanda-bronzen uit een iconographisch en stijlcritisch oog-

punt opnieuw te onderzoeken en hun verhouding ter eene zijde

tot de Voor-Indische, ter andere tot de Hindoe-Javaansche brons-

kunst zoo nauwkeurig mogelijk af te bakenen. Als inleiding tot

zijn studie geeft de Schr. een beknopt overzicht over de betee-

kenis van Nalanda als bakermat van Buddhistische -wetenschap

en kunst en van de invloeden die van liieruit op de omliggeii-

de landen, niet het minst op Sumatra en Java, hebben gewerkt;

dan, tot zijn eigenlijke onderwerp komende, treedt hij in een

iconographische vergelijking van de N.-beelden met de in de

Pala-kunst en op Java voorkomende Buddhistische voorstellingen

en komt hierbij tot de slotsom, dat, terwijl slechts een deel

der eerste ook in de H.-J. sche bronskunst bekend is en van

een zeker aantal geen parallellen op Java zijn aan te wijzen,

in iconographisch opzicht volkomen overeenstemming tusschen

Nalanda en de bronskunst der Pala-periode bestaat. In het vol-

gende hoofdstuk worden onder aanhaling van Foucher's uitspraak

jJ’accessoire en apparence le plus insignifiant—le genre d'un

siege, la forme d'un arbre, etc. ... — pent etre pour nous un trait

de lumiere”, de diverse stylistische eigenaardigheden der N.-

bronzen — de Weeding en sieraden der bodhisattwa-figuren en

godinnen, de troonzetels, achterstukken, glories, voetstukken enz.

—

met de overeenkomstige onderdeelen in de bronskunst der Pala-

periode en op Java vergeleken. Hieruit blijkt andermaal, dat de

N.-bronzen volkomen met die uit den Pala-tijd overeenstemmen

en sterk sprekende affiniteiten vertoonen met de kunst uit de ge-

bieden die cultureel van Magadha en Bengalen afhankelijk zijn.

Wat de H. J, bronskunst betreft, slechts een bepaalde groep van

beelden, die Pala-kenmerken vertoonen — we komen op dezen

term hieronder nog nader terug— levert punten van overeenkomst

met N. ; onder de steenen beelden zijn het uitsluitend de voort-

brengselen uit de school van Singasari en lateren tijd, waarvan
hetzelfde kan worden gezegd. Er is dus slechts een conclusie

mogelijk: dat de N.-bronzen geacht moeten worden tot de

Pala-kunst te behooren. Het is duidelijk, dat de Schr., tot deze
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overtoiging gekomen zijnde, de doorsteller dezes, in dilTijdschrift

Dl. 65s 1925,. p. 584 ¥lg. en Oudheidk. Versl. 1926 p. 30 ¥lg.

geopperde gissi.iig, dat
.
de N.-bronzen door Hindoe-Javaanscbe of

-SEmatraansclie bronsgieters ter plaatse, d. i. in bet door Balapiitra

gestichte klooster, zouden zijn ¥er¥aardigd, Yerwerpt. Yolgees

hem zijn de N.-bronzen „pnrely Pala images, whilst the statuettes
'

from Java which resemble them either likewise belong to Pala art

or at least have been influenced by it. The iconographical points

of agreement afford no conclusive proof of Pala influence, as they

can very well be explained by the use of the same texts and

prescripts. The pecularities in the composition and in the dress,

on the contrary, can only be accounted for by assuming that

the casters knew Pala representations and took them as their

model” (p. 72). In aansluiting op deze zienswijze heeft de Schr.

zich de verhouding van de Pala-school tot de H. J. sche kunst als

volgt voorgesteld. Naast de H.J. sche bronzen, die duidelijk Pala-

eigenaardigheden vertoonen staat een groote groep die in geen

enkel opzicht met de Pala~kunst verwant is ; het meerendeel hier-

van is zuiver Hindoe-Javaansch d.w.z. kan niet in verband wor-

den gebracht met een anderen kunstvorm op het Indische continent.

Aangezien geen Pala-trekken in Midden-Javaansche beelden zijn

aan te wijzen, moet worden geconcludeerd, dat de bedoelde

invloed geen aandeel in de ontwikkeling der Midden-Javaansche

kunst heeft gehad. Dus rijst de vraag of de bronzen van het

Pala-type tot de Oost-Javaansche kunst behooren. Hiermede is

echter in strijd het felt, dat zij niet met den jongereo maar met

den ouderen Plla-stijl correspondeeren. De eenige conclusie

kan dus slechts zijn: ,,that the Pala and Pala type bronzes in

Hindu-Javanese art have had a somewhat exceptionai position,

apart from certain cases, such as Jambhala, the Vajrasana Buddha-

type, a.o., which have been taken over by ancient Javanese art.

The Hindu-Javanese bronzes in general have not developed from

Pala art, but the Pala images have enriched the art of Java with

a number of motifs and types. These Pala elements, once admit-

ted into Hindu-Javanese art, have developed according to the

rules of their new sphere. In this manner we must define the

term ‘stylistic Pala influence’ in ancient Javanese bronzes”. Wat
de steenen beelden betreft, hoewel de Schr. door het bestek
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van zijn onderwerp gebonden hierop niet diep is in kunnen gaan,

vestigt hij toch de aandacht op het feit, dat terwiji Pala-kenmer-

ken in de Midden-Javaansche kunst nagenoeg geheel afwezig

zijn, dezelfde kenmerken in hun zuiversten vorm in de kunst

van Singasari, in het bijzonder in de beelden van tjandi Djago,

aan het licht komen. Met de bespreking van de vraag of in dit

feit een bevestiging moet worden gezien van de omstreden mee-

ning, dat met de kunst van Singasari een hernieuwde invioed van

Indie uit merkbaar wordt, een vraag, die de Schr. geneigd is be-

vestigend te beantwoorden, eindigt het inhoudrijke, van scherp

waarnemingsvermogen en bezadigd oordeel getuigende, proefschrift.

N. h. V. zal de kern van B. K. ’s betoog van de zijde zijner vak-

genooten geen principieele tegenspraak uitlokken. Het is zijn niet

geringe verdienste, door toepassing van een methode die tot dusver

nog niet zoo uitvoerig en consequent op een onderdeel der kunst

in praktijk was gebracht, te hebben aangetoond, dat de N. -bronzen

uit de Palaschool zijn voortgekomen en slechts in zooverre met de

H. J, sche kunst in betrekking staan, dat ook de laatste den invioed

uit het N. O. deel van Indie hebben ondergaan. Voor de H.. J. sche

kunst, die ons ’t meest interesseert, heeft het onderzoek dit nieuwe

gezichtspunt geopend, dat een groep van bronzen erin werd afge-

zonderd, die zich van de zuiver H. J. sche beelden door bepaalde

kenmerken onderscheiden — we noemen er hier enkele : de lussen

van een lint naast de ooren, waarmede de kroon op het hoofd is

vastgebonden of dat alleen dient als ornament; een cirkelrond, niet

opengewerkt achterstuk met vlammenrand ; de lalitasana-houding

;

de uitbeelding van de figuur en haut relief tegen het achterstuk;

voor de staande beelden meer in het bijzonder: een achterstuk

bestaande uit een dwarsbalk gedragen door twee staande posten ; een

gegroefde knop aan de beide uiteinden van den dwarsbalk ; de aan-

wezigheid van volgelingen van de godheid
;
— kenmerken die zoowel

in de N.-bronzen als in de Pala-kunst worden terug gevonden.

Zulien deze resultaten van B. K. ’s onderzoek al dadelijk als een

blijvende aanwinst onzer kunsthistorische kennis mogen worden
aangemerkt, het spreekt van zelf, dat er genoeg vraagpunten

overblijven, waarvan de door den Schr. voorgestelde oplos-

sing niet zonder nadere toetsing zal kunnen worden aanvaard.

In het bijzonder geldt dit voor de gevallen, waarin de auteur,
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:Oiidaiafes: vd welke : hij ' zkh zelf heeft opgelegd door
alleea; de brooskum^ zijne beschonwingen te betrekken en

daarvan de architecttior en steensculptour nagenoeg gelieel uit te

sliiiten, een oordeel van' algemeene strekking heeft uitgesproken#

terwijl het kennisnemen van een omvangrijker materiaal hem
wellicht tot het betrachten van grooter voorzichtigheid zon hebben
aangespoord. Hierbij komt de omstandigheid, dat de Leidsche

verzamelingen, waarop de Schr. in hoofdzaak bij zijn stndie was
aangewezen, in enkele opzichten lacunes vertoonen, die door de

bestaande foto*s en reproducties van het zich elders bevindende

materiaal slechts ten deele konden worden aangevuld. Enkele

voorbeelden mogen het een en ander nader toelichten. In zijn

bespreking van de op pi. 1 afgebeelde staande Buddha-fignar

van Nalanda, gekenmerkt door het bedekt zijn van de beide

schouders door het monnikskleed en door de zwaluwstaartvor-

mige niteinden van het gewaad aan weerszijden van hetlichaam,

zegt de Schr., dat dit type op Java niet vertegenwoordigd is. Dit

moge juist zijn voor de bronzen ~~ ofschoon het met de H. J. sche

knnst nauw verwante bronzen Buddha-beeld van Palembang, O. V.

1930 pL 45, deze uitbeelding al zeer dicht nadert — het kan niet wor-

den volgehouden voor de H. J* sche kunst in het algemeen, gezien de

treffende gelijkenis van het bedoelde N.-brons met de staande

Bnddha-figuren op de reliefs van Baraboedoer. Bij dezelfde gelegen-

heid brengt B.K. het door Coomaraswamy afgebeelde en waarschijn-

lijk van Buddhapad bij de Kistna afkomstige bronzen Buddha-beeld

met QQti ontblooten schouder ter sprake en merkt erbij op (p. 21) :

„The similarity to the bronzes of Java . . . . . is so striking

that I do not hesitate to locate in this region the origin of the

Hindu-Javanese type of the standing Buddha with one bare shoul-

der. Starting from this type, the Hindu-Javanese artist created

works among which images like the bronze statue of Kota Bangoen

in Borneo formed the culminating point’’. En op p. 22: „To sum
up : the usual type of Hindu-Javanese standing Buddha originates

from the region of the Kistna in Southern India”, een bewering

die niet zonder nader bewijs zal kunnen worden aanvaard, geba-

seerd als zij is op slechts era beeld nogwel van onzekere herkomst.

Niet geheel juist is, dat het vrouwensnoer tot de gewone dracht

van vrouwelijke bronzen voorstellingen behoort, zooals Schr. zegt op
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p. 53. A1 gaat dit voor de steenen beelden op, van aile bronzen

vrouwenbeeldjes in bet Bataviasche Museum is er maar een, dat

bet vrouwensnoer draagt, terwijl alle overige met de verbreede

upawita of sjerp getooid zijn (het bedoelde sieraad is trouwens

niet een „crossed cord”, maar bestaat uit een snoer, waarvan de

van de hals afhangende einden door middel van een span op de

borst bij elkaar worden gehouden, dus zonder elkaar te kruisen).

Op p, 55 merkt B. K. op, dat de in Voor-Indie geivone voorstellingeii

van godinnen in wijdbeensche houding op Java uiterst zeldzaam

zijn en hier de voorkeur aan ingetogenere, voor vrouwen meer

passende lichaamshoudingen wordt gegeven. Een juiste opmerking ;

Schr. gaat echter te ver als hij eraan toevoegt : ... it is certainly

significant that the sole instance of Durga standing with legs apart

is the Durga of Singosari”, immers waar bijv. het van Pekalongan

afkomstige Durga-beeld in de Bataviasche collectie (no. 153) de

godin in een sterk geprononceerde wijdbeensche houding weergeeft

zonderdat de zuiver Midden-Javaansche stijl van het stuk aan

import uit Indie doet denken, is er geen reden te gelooven dat dit de

eenige uitzondering op de door den Schr. gegeven regel zou zijn.

Er zouden nog meer correcties en aanvullingen van deze soort

in de hoofdstukken 11 en III kunnen worden aangebracht, maar

we wilien ons hier tot de bespreking van nog een punt van meer

priiicipieele beteekenis bepalen, nml. tot ’s Schr.’s meening, dat

van Pala-invioeden op de Midden-Javaansche kunst niets te

bespeuren zou zijn. Wellswaar zijn de vindplaatsen der in het

Leidsche museum aanwezige bronzen niet dan bij wijze van uit-

zondering opgegeven, zoodat ongelukkigerwijze van geen enkel

Leidsch stuk met Pala-kenmerken de plaats van herkomst vaststaat,

hierbij moet niet uit het oog worden verloren, dat de overgroote

meerderheid der H. J. sche bronzen op Midden-Java is gevonden

en het hierdoor in hooge mate waarschijnlijk is, dat ook de Leid-

sche Pala-bronzen grootendeels van Midden-Java afkomstig zijn.

Mocht hieromtrent in verband met de bijzondere plaats die deze

stukken innemen nog eenige onzekerheid bestaan, zoo wordt deze

door de Midden-Javaansche vindplaatsen van verscheidene Batavia*

sche bronzen met gelijke kenmerken geheel weggenomen^). Zijn we

*
) De Batavia’sche bronzen met de meest in bet oog vallende Pala-ken-

merken zijn: no. 485 Wisnu, afk, Nagasalam, afd. Temanggoeng;no. 485
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clus in tegenstelling met B.K. van meening dat de bronzen in Pala-

stljl niet alleen op Midden-Java overvloediglijk voorkomen, maar er

ook in veel grooter getale dan in de kunst van Oost-Javavertegen-

woordigd zijn, zoo vragen we ons vervolgens af, op welk tijdstip

van de Midden-Javaansche periode, welke minstens twee eeuwen
in beslag heeft genomen, de Pala-invloeden zich het eerst hebben
doen gelden. Twee feiten trekken in dit verband onze aandacht:

le dat ettelijke Pala-bronzen in het Bataviasche mnsenm <^iwaietisch

en van de Dieng en omgeving afkomstig zijn en bijgevolg waar-

schijnlijk tot de ondste H. J.sche nederzetting, op en om genoemd
platean, behoord hebben; 2e dat naast de Midden-Javaansche

bronzen, waarin de Pala-kenmerken als het ware in j^rein-ciiltnur”

aanwezig zijn, een niet gering aantal bronzen beeldjes zijn aan te

wijzen, die alierlei overgangsvormen tusschen deze laatste stukken

en de zuiver Hindoe-Javaansche te zien geven; hetgeen er op

schijnt te wijzen dat de Pala-stijl een assimilatie- en acculturatie-

proces op Midden-Java heeft doorgemaakt, waarvan men den duur

niet te kort mag schatten en waarvan men den aanvang dan ook

eerder in het begin dan in het midden of einde van de Midden-

Javaansche periode zal wiilen stellen. Als we nu op grond van

het bovenstaande meenen te moeten aannemen, dat de bedoelde

invloed reeds omstreeks 750 A. D. — dit is juist het tijdstip

waarop de eerste Pala-vorst den troon besteeg — vasten voet

op Java had gekregen en vermoedelijk reeds eenigen tijd daarvoor,

aangezien de stijl der oudste stukken van Dieng reeds grondig is

gehindoejavaniseerd
;

en wanneer we verder de noodige aan-

dacht schenken aan het feit, dat de een eeuw later vervaardigde

Nalanda-bronzen nog alle kenteekenen dragen van te behooren

tot een kiinst in opkomst en in technisch noch esthetisch opzicht

een vergelijking met de voldragen H. J. sche bronskunst kunnen

id., afk. Djokja
; no. 488 id., afk. Djokja; no. 493 afk. Djokja ;

no. 518 b
Giwa en Parwati, afk desa Dieng

;
no. 520 Parwati, afk. Soerakarta ?

no. 536 Kuwera, afk. Ledok, Bagelen, Kedoe ; no. 554 CJakyamuni, afk.

Ampel, Soerakarta ; no. 568 Aksobhya, afk. Karang patir, afd. Ba-

njoemas; no. 503 Amoghapa^a, afk Soerakarta; no. 603a Awalokite-

^wara, afk. Soerakarta; no, 618, id., afk. Kedoe; no. 620 id., afk. Djokja;

no. 613a Bodhisattwa, afk. Djokja; no. 656 id,, afk. Kedoe: verder de

geheele vondst van Pesindon, afd. Bagelen (Not. 1878 p. 36) oinvattende

o a. de gouden beeldjes nos. 482, 497, 498, 508 en 487,
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doorstaan, dan dringt de overtuiging zich aan ons op, dat voordat

in Noord-Indie van een eigenlijke Pala-kunst kon worden gesproken,

de H. J. kunst reeds van datzelfde gebied uit den invloed van een

Pala-kunst „avant la lettre” had ondergaan. We kunnen niet na-

laten op de merkwaardige parallellie wijzen, die er bij dezen

veronderstelden gang van zaken tusschen het letterschrift en de

bronskunst op Java zou zijn waar te nemen. Immers ook het

Javaansche prae-nagari-schrift schijnt bij de ontwikkeling van

hetzelfde schrift in Noord-Indie v66r te zijn, d. w. z. reeds om-

streeks 700 9aka allerlei lettervormen te bezitten, die eerst veel

later in het moederland algemeen in gebruik komen, een ver-

schijnsel dat zich met het vroegtijdige voorkomen van bronzen

van het prae-Pala-type op Midden-Java vergelijken laat; met

het naast dit prae-nagari voorkomende oud-Javaansche schrift,

waarvan de ontwikkeling uit het Pallawa-schrift zich grootendeels

buiten India heeft voltrokken, zouden dan te vergelijken zijn

de zuiver Hindoe-Javaansche bronzen, waarvan het ontstaan

niet rechtstreeks uit een Voor-Indische kunstschool kan worden

afgeleid.

Het ligt buiten het bestek van deze bespreking, op de vele

interessante vragen die zich hier nog verder aan ons voordoen

dieper in te gaan. We hebben in het bovenstaande slechts, zeer

in het algemeen, te kennen willen geven, dat bij het vaststellen

van de verhouding van de Pala-kunst tot de Hindoe-Javaansche

de chronologic een niet te verwaarloozen factor uitmaakt en het

voorbarig zou zijn bepaalde conclusies aangaande prioriteit, ont-

ieening, beinvloeding en wat dies meerzij te formuleeren, zoolang

de historische ontwikkelingsgang van deze en gene nog niet in

groote trekken vaststaat. We zullen de laatsten zijn om te ontken-

nen, dat voor het leggen van een chronologische basis het nagenoeg
geheel ontbreken van gedateerde H. J. sche bronzen een bijna

onoverkomelijke hinderpaal vormt (vgl. B. K. p. 74|; aan den
anderen kan t valt te wijzen op de gegevens, waarvan door den Schr.

nog niet ten voile partij is getrokken, b. v. de vindplaatsen der H. J.-

sche bronzen, waaraan oi. een veel grooter waarde is te hechten

dan er gemeenlijk aan wordt toegekend, en welke, gevoegd bij

materiaal, dat uit de vergelijking van de architectuur en de sculptuur

is te putten en waarvan de Schr. bij voordacht vooralsnog geen
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gebmik beeft gemaakt, grond geven voor de verwachting, dat

veel wat nu nog duister en onzeker is, mettertijd zal worden
opgelielderd.

We eindigen met bet uitspreken -van de hoop, dat dr. B. K. na
zijn veelbelovend debuut op het gebied der vergelijkende knnst-

geschiedenis zijn onderzoekingen in dezelfde richting zal vervolgen

en daarbij in de gelegenheid zal zijn, zijn gezichtskring nit tebreiden

tot buiten de grenzen van het terrein, waarop zijn proefschrift

hem tot dnsverre den blik heeft doen richten.

F. D.

Tambo Bangkahoeloe, uitgave Balai Poestaka, Serie No.

1097, Batavia-C., 1933.

Van de geschiedenis van Benkoelen volgens de inheemsche tra-

ditie is het een en ander medegedeeld door J. A. W. van Ophuysen
in TBG XI, p. 193 evv., Swaab in BKI 72 p. 461, Westenenk in

zijn Memorie van Overgave, Helfrich in Adatrechtbundel XXII,

p. 309 en Wink in Verb. Bat. Gen. 66 p. 64 evv.

De oudste periode, n.L de stichting van Benkoelen door

een vorstenzoon uit Madjapahit of Deniak en de strijd van diens

zoon (of aangenomen zoon, of broer) Anak Dalam Moeara Bang-

kahoeloe tegen Atjeh, is het onderwerp van een cyclns van verhalen

die in geheel Zuid-Sumatra bekend en geliefd zijn. Van der Tunk
schreef over de in de Lampongs gangbare Tjarita Anak Dalom
(Not. Bat. Gen. VII, 6 en TBG XIX, 365). Een stuk daarvan werd

door Helfrich gepnbliceerd in zijn Lampongsche teksten (Verb.

Bat. Gen. 45); een Serawaische redactiekomt voor in zijn Bijdragen

tot de kennis van het Midden-Maleisch (VBG 53 p. 265 evv.) en

men vindt het verhaal ook in de collectie rentjonghandschriften

van het Bataviaasch Genootschap (bijv. hs. 47).

De hier gepnbliceerde kroniek van Benkoelen behandelt dit

onderwerp slechts kort en is verder voornamelijk gewdjd aan de

geschiedenis van het vorstenhnis van Soengai Leman. Enkele leden

dezer dynastie zouden haar op schrift gesteld hebben
;
het slot is

geschreven door den laatsten Regent van Soengai Leman, Pange-

ran Moehammad Sjah II, in 1859. De inhoud is grootendeels

vsreergegeven in de artikelen van Swaab en Helfrich.
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In de uitgave is niet streng de tekst van de kroniek, zooals die

voorkomt in de Maleische handschriften no. 143 en 148 van het

Genootschap, gevolgd, doch ter wille van de leesbaarheid is een

eenigszins literair opgesierde bewerking van fi. Delais en J. fias-

san tot grondslag genomen. In de voorrede zijn de voornaamste

ingevoegde passages opgenoemd; wat na aftrek daarvan overblijft

komt vrijwel geheel met de handschriften der kroniek overeen, en is

met behnlp daarvan verbeterd. Oni latere controle mogelijk te

maken is het manuscript van de bewerking in de verzameling van

het Genootschap gedeponeerd.

P. VOORHOEVE.

A. J. Wensingk, The Muslim creed, its genesis and his-

torical development. Cambridge University Press, 1932.

„This book — lezen we op den omslag — consists for the most

part of translations of and commentaries upon the creed in its

various forms ; and is thus a comprehensive study of the historical

development of Muslim dogmatics. Since the treatment is historical

rather than systematic, it is not a handbook, but the opening

chapters may serve as a systematic introduction to the subject”.

Met deze aan het voorbericht van den schrijver ontleende

woorden is het werk goed gekarakteriseerd. In 276 pagina’s oc-

tavo zet de schrijver de historische ontwikkeling van de Moslim-

sche dogmatiek uiteen aan de hand van door hem vertaalde en

gecommenteerde plaatsen uit den Koran, uit traditieverzamelingeii

en uit dogmatische en andere werken. Door deze werkwijze laat

het aan inhoud rijke boek zich niet aangenaam lezen. Bovendien

worden verscheidene gegevens in verschillend verband besproken,

zoodat verwijzingen naar voorafgaande of naar nog komende pagi-

na’s, en zinswendingen als „we have already seen” of „it has been

said above”, of „we return now to” er vaak in voorkomen ; tevaak,

ook al neemt men den omvang van het werk in aanmerking.

Uit den inhoud mogen een paar punten nader besproken wor-

den, die ons bij het lezen getroffen hebben. „We shall not ende-

avour — staat op p. 248 — to follow the intellectualizing process

of Muslim dogmatics step by step, but concentrate our interest

successively on the most prominent points, namely, the doctrine
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of the roots (asbdb) of knowledge^ and the change in the compo-
sition .of the creed.

The mention of the term ^roots” —- lezen we verder — makes
us think at once" of the ^roots of the law” (usiil ' al-fikh)^ well

known since Snouck Horgronje laid them hare, and It might he
natural to suppose that the roots of dogmatics were the same.

This supposition would, however, be wrong; etc.

BIj het lezen hiervan vraagt men zich af, waarom Prof. Wensinck
hier van twee verschillende woorden, die ook twee verschillende

begrippen inhouden, n.l. asbdb en uml, een zelfde vertaiing

geeft, en zelf een verkeerde gedachte bij den lezer suggereert,

die hij dan onmiddellijk corrigeert. Verderop, op p. 253, vinden

we het antwoord op de eerste vraag. „Later dogmatics zegt

Prof. Wensinck daar •— call the roots of knowledge the asbdb,

i.e. the channels which supply knowledge. I have adopted the

term „roots” because it is familiar to students of Muslim law.

A glance at the table of the kinds of knowledge, and the place

which legal knowledge occupies in it, supplies us with an answer

to the question raised by a comparison between the system of

filsh and that of dogmatics, I mean the question why the roots

of dogmatics are not the same as those of the law and why legal

knowledge is only one kind out of many”.

Het konit ons voor, dat het niet anders dan verwarrend kan

werken, wanneer men twee verschillende termen met hetzelfde

woord weergeeft, voorai indien, zooals in dit geval, aan dat woord

als juiste vertaiing van een dier termen een vast begrip is ver-

bonden, waarmecle men reeds vertrouwd is. Van zulk een ver-

warring heeft, dunkt ons. Prof. Wensinck zelf zich niet geheel

vrij kunnen houden, waar hij de vraag stelt en beantwoordt,

waarom de asbdb van kennis niet gelijk zijn aan de usul van de

plichtenleer.

Het tweede punt, dat ons getroffen heeft, is het stellen van de

vraag of Mohammad zelf zijn zending als iiniverseel dan wel als

beperkt tot zijn Arabische landgenooten beschouwde en voorai

de aan het antwoord daarop toegekende beteekenis. „It is clear —
zegt Prof. W., die die vraag in den 2d€n zin beaiitwoordt, op p.

8 — that the solution of this problem is of some importance for

our present subject, since it throws light on the statement that the
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Kuran does not contain a creed, nay, not even proclaims a brief

phrase in order to serve as a spiritual standard of Islam, either in face

of the non-Arabian world or for private use of the community”*

Op de gestelde vraag zelve, die door sommigen in den eenen,

door anderen in den anderen zin is beantwoord, zullen we niet

ingaan Maar het is ons niet duidelijk, in welk opzicht het

antwoord op die vraag voor de historische ontwikkeling van de

Moslimsche dogmatiek of voor het inzicht daarin van eenig belang

kan zijn 2
), Prof. W. zegt toch daarbij dat de Koran geen ge-

loofsbelijdenis bevat en zelfs geen zin, die als geestelijke banier

tegenover de niet-Arabische wereld of in eigen gemeente zou

hebben kunnen dienen. Wei vindt men, zooals Prof. W. verder-

op constateert, elementen van een geloofsleer. „Yet — zegt hij,

zijn boven aangehaalde woorden vervolgende op p. 8 — just

as the elements of the shahdda appeared to be present in the

Kuran, so the elements of a creed are not lacking”; en tevoren

op p. 3: „the Kuran does not proclaim a compendium of faith

that could serve as a characteristic description of Islam, either in

contrast with other religions, or as a means of distinction from the

peculiar doctrines of the sects. In the same way the creeds of the

Christian church could not be directly taken from the New Tes-

tament. Nevertheless, the Kuran countains the elements of the

*) Door T. W. Arnold, in The preaching of Islam (2nd edit p. 29),

I Goldziher in de Vorlesungen iiber den Islam (2 Auflage p. 27) en

Th. Noldeke (zie de plaats geciteerd door Goldziher in zijn evengenoemde
werk p. 306) is de zienswijze verdedigd dat Mohammad van het begin

af aan zich bewust geweest moet zijn van de universaliteit zijner zendlng;

de tegengestelde opinie vindt men, behalve bij Wensinck, bij H. Lammens,
L. Gaetani, Fr. Buhl (zie de plaatsen bij Goldziher o.c., p. 306;

Fi. Buhl ook i.v. Muhammed in de Enz. des Islam, p 705). Snouck
Hurgronje in zijn Mohammedanism (p. 46) concludeert, na die twee
tegengestelde zienswijzen vermeld te hebben, „that the solution is not

evident”.

Tegen de door Wensinck in de Acta Orientalia II p. 191 betoogde,

gelijkstelling van den Koranischen term ummi met ethnikos, die hij hier

in zijn Muslim Creed als argument voor zijn standpunt in deze kwestie
aanvoert, zijn bezwaren ingebracht door Fr, Buhl in de in het zelfde jaar

als The Muslim Creed verschenen aflevering Ysm de Ensykl.des Islam

i. v. Muhammed (p. 694).

2
) Vgi, ook de opmerking van Goldziher, o.c., p. 306,
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shaMda"*. De Koran dus, die op geen enkel gebied een systema-

tische leer geeftj bevat op bet gebied der dogmatiek zelfs geen

formnleeringen, die in de latere geloofsleer als zoodanig werden
gebezigd, doch alieen de elementen daarvan. Voor zoover aan bet

antwoord op de vraag betreffende de al of niet universaliteit van

Mohammads zending beteekenis is te hechten voor de ontwikke-

ling der dogmatiek of voor bet inzicht daarin, is die beteekenis

niet te zoeken in de opvatting van Mohammad zelf, doch in die

van de Moslims, die de dogmatiek hebben opgebouwd, en hnnne
opvatting is niet twijfelachtig.

De boven besproken punten nit bet laatste en bet inleidende

hoofdstnk van Prof. W. ’s boek mogen een denkbeeld geven van

hetgeen Prof. W. in zijn uiteenzettingen heeft betrokken. Het boek

bestaat nit 9 hoofdstukken, met de volgende titels

:

I. Introduction.

IL The ^pillars of Islam” and the ^confession of faith”.

III. Faith, works and will.

IV. God and the world.

V. The crisis of Islam and its outcome.

VI. The Fikh Akbar L

VIL The Wa^iyat Abi Hanifa.

VIIL The Fikh Akbar 11.

IX. The later development of the creed.

Hierop volgen een lijst van de geciteerde Koranplaatsen, een

lijst van de aangehaalde werken, en een generale index, waardoor

het raadplegen van dit rijk gedocumenteerde en zwaar te verwer-

ken boek vergemakkelijkt wordt.

H. Dj.

J. Doorenbos, De geschriffen van Hamzah Pamoeri uit-

gegeven en toegelicht. Dissertatie Leiden 1933,

Reeds Valentijn sprak van de »Maleitsche Sjaiers, of Gedichten,

van Hhamzah Pantsoeri”, welker beroemdheid verhinderd had

dat het rijk Pantsoer in het vergeetboek raakte. Van der Tuuk
gaf in 1864 achter zijn bekend Verslag van de Maleische Hand-

schriften in het bezit van de Royal Asiatic Society een lijst van de

geschriften van Hamzah en van zijn twee bekende tijdgenooten
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SjamsoeddinenNoeroeddinalRaniri. Van deze beide is de eerstge-

noemde Hamzah’s geestverwant en leerling, terwijl de geleerde

en veeischrijvende Goedjeraat Noeroeddin een verklaarde tegen-

stander was van de mystieke leeringen, door deze beiden aange-

hangen en verkondigd.

Van bet optreden der Atjehsche sultans tegen de ketterijen der

woedjoedijjah, zooals men hun leer pleegt aan te duiden, maakte Van

der Tuuk ook reeds gewag ; in Snouck fiurgronje's Atjehers en vooral

in HoeseinDjajadiningrats verhandeling over bet Atjebscbe sultanaat

(Bijdr. K. L dl. 65) worden de feiten omstandiger gereleveerd.

„Ik waag mij, zonder van den inboud kennis te bebben genomen,

niet aan de vertaling van dergelijke titels”, scbreef Van der Tuuk
bij zijn lijst; bij vond trouwens de gedicbten van Hamzab „alles

bebalve duidelijk”. Docb dat was te wijten aan de geringe kennis

van de Moslimscbe mystiek, welke men toen ter tijd bezat, en

voor een groot deel zeker ook aan Van der Tuuk zelf, die, zooals

Kraemer bet uitdrukt „niet bepaald gepredisponeerd was voor bet

ware begrip der daarin vervatten mystieke bespiegelingen”.

In Kraemers dissertatie (Een Javaansche Primbon uit de 16e

eeuw) wordt dan eindelijk een diepgaande uiteenzetting van Ham-
zabs denkbeelden gegeven, en tevens aangetoond van boe groote

beteekenis Atjeh als brandpunt van den Islam in de 16de eeuw

voor Java is geweest. Hamzab blijkt dan te zijn een representant

van de scbool van Ibn aPArabi, dus een tbeosopbiscb mysticus,

maar met een sterk etbiscben inslag, ontleend aan de oude, tbeistisch

gekleurde vertrouwens- en liefdesmystiek van den ouden Islam.

In bet derde hoofdstuk van Kraemers dissertatie vindt men deze

uitspraak als slotsom van een uitgebreid onderzoek van Hamzahs
gescbriften, die telkenmale ter adstructie worden aangebaald.

Acbterwege bleef ecbter een waardeering van Hamzab als Ma-
leiscb scbrijvend auteur, bovenal als sjalrdicbter. Kraemer maakt

slecbts de opmerking, dat zijne mystieke gedicbten bekendheid met

de Perziscbe mystiek-erotiscbe poezie verraden, en, in weerwil van

een onvermijdelijk veelvuldig gebruik van Arabiscbe termen, vaak

in verrassend genuanceerd Maleiscb geschreven zijn (o.c. biz. 29j.

De uitgave van Hamzabs gescbriften kan dus een zeer aantrek-

kelijk onderwerp voor een dissertatie worden genoemd. Zij zijn

niet overmatig talrijk; de inboud is belangwekkend, niet in bet
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minst door de vele aanknoopingspunten met de Perzische lyriek

en verdere mystieke iitteratuor; en ten slotte zijn zij ook litterair-

Mstorisch van beteekenis, daar zij ons Maleiscbe gedicMeii bieden

nit een nauwkeurig dateerbare en vrij code periode, nL bet eiede

van de 16de en bet begin van de 17de eenw. Het was dns zeker

een goede kens toen scbr. besloot, „de resteerende werkmogelijk-

beid in de H. P.-stof, nL : de nitgave van zijn geschriften, tot taak

te nemen”, vooral nu Hamzahs denkbeelden bij Kraemer reeds

zulk een voortrejBFelijke vertolking gevonden badden.

Tegen de wijze waarop scbr. deze nitgave ten nitvoer heeft

gelegd, is ecbter menige bedenking aan te voeren.

In de eerste plaats moet men bet ten zeerste betrenren, datschr.

alleen de Leidsche handscbriften voor de vaststelling van den

tekst heeft gebruikt. Het zal hem toch niet onbekend zijn ge-

weest, dat ook de boekerij van het Kon. Bat. Genootschap eenige

geschriften van Hamzah bevat; niet alleen het op bl. 118 van zijn

dissertatie afgescbrevene stukje uit Mai. hs. v.d. Wall No. 32 (dat bij

de opgave der gebruikte hss, niet wordt vermeld), doch in de eerste

plaats Mai. hs. B. G. No. 83 (Zie Van Ronkels Catalogns biz. 362-363).

Dit zeer goed geschreven manuscript is blijkens Not. B. G. dL XIII

(1875), afkomstig uit den kraton van Atjeh ; het werd door Mr. H.

van Dissel, destijds secretaris van Generaal Van Swieten, met tal van

andere terhandgesteld aan Mr. L. W. C. van den Berg, uit wiens in de

Notulen ta.p. opgenomen Nota daarover blijkt, dat het compleet

was en zindelijk genoeg werd bevonden om in 's Genootschaps

collectie te worden opgenomen. Het wordt beschreven (onder No. X)

als: Maleische gedichten van theologischen en ^oefischen aard.

Dit handschrift bevat alle gedichten, die in de dissertatie van

Doorenbos zijn opgenomen op de biz. 35-44 ^-61, 89-91 (tot:

Toehan kita terlaloe *alim), 92 onderaan -107 (tot: oecbroedj kan

dirimoe), 110-117, en 121-123 (de 15 verzen van de Asr^ aParifin,

zonder den commentaar), doch veelal in andere volgorde. Daaren-

boven vindt men er nog enkele andere gedichten, o. a. dat waar-

aan de nog niet terecht gebrachte „zwervende verzen” van bl. 14

en 15 der dissertatie zijn ontleend. Men kan dus zeggen, dat het

alle kleinere gedichten bevat, met uitzondering van het eerste

vogel-vers en van het lofdicht, dat klaarblijkelijk van de hand

van een ieerling is, en dus niet tot Hamzahs geschriften kan
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worden gerekend (diss. biz. 61-64). Verder ontbreken bier de Sjalr

perahoe en de SjVir dagang, de ^Ikat-ikatan ‘ilm annisa” en de

„Naka’ith fi bajan abawalim”.

Het biedt desalniettemin waardevol vergelijkingsmateriaal, en

bij raadpleging is mij gebleken, dat met behulp van dezen codex

tal van fontieve lezingen, die nu zijn afgedrukt, te herstellen

geweest zouden zijn. Enkele voorbeelden, die echter zeer voor

vermeerdering vatbaar zijn, wil ik bier geven.

Zoo staat op biz. 112 bet geheel corropte vers

djika dapat baqiqab (. . .

di oeboen-oeboen djangan menjembah

karena Toeban kita itoe tiada ridba

akan ilmoe tjahaja dan haqiqat daja.

Blijkens den 3den regel, die bet best in orde lijkt, is bet eindrijm

i-a; regel 1, 2 en 4 kunnen dus niet deugen. Het Bataviasche lis.

leert ons, dat de juiste lezing is

:

djika kandapat baqiqat liqa

di oeboen-oeboen djangan menjembab dija

karena Toeban kita itoe tiada ri^a

akan 4imoe tjabaja dan Ilmoe rija.

Op biz. 96 staat:

djika engkau dalm hanja kan rabbi Allah

mangkanja dapat mengatakan siwa llah.

De bedoeling is

:

djika engkau dalm mengatakan rabbi Allah

mangkanja dapat menapikan ma siwa Allah,

gelijk trouwens ook blijkt uit het vervolg

:

ma siwa Allah itoelah bernama ‘alam

kelihatan sekarang, achirnja karam.

Op biz. 52 leest men

:

..... laoet tempatnja jang soenya

mahwa (?) kita sapalah jogja

ghalb al fana inilah rahasia

beroleh nama daripada nama jang sedia.

Deze klinkklank krijgt pas zin, als men leest;

^alam lahut tempat jang soenya

mabw kita sanalah jogja

ghajat alfana itoelah rahasia, enz.
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Zijn dit fouten, die in hoofdzaak aan den slechten staat der

geraadpleegde hss. te wijten zijn, er zijn tal van aodere, die

zonder meer vermeden hadden kunnen worden. Zoo moet op Mz.

52, r. 5 natuurlijk sahda rasoel staan en niet sajjM rasoel ; irnmers,

de nitspraak des profeets staat in den volgenden regei. Evenzoo

op dezelfde bladzijde niet mendjadi meta, want dat past niet in

het rijm en bovendien: wat zou bet moeten beteekenen? ¥oor de

hand ligt : mentjari moetia, vooral waar gesproken wordt van den

„bah.r aPamiq jang mahamoelia’'. Onbegrijpelijk is dok, dat schr.

(biz. 55) niet gekomen is op soelanja i.pL van selanja (?), daar er

immers sprake is van alHalladj, die den dood aan het schandhont

stierfjen dat hij (biz. 90) neerschreef: djangan gila mentjari ininanp,

waar natuurlijk larang bedoeld is. Evenzoo op biz. 91 : dengan

mahboebmoe satoekan arak, Lpl. v. awak. Gp biz. 164 staat bij

een Perzisch vers als auteur opgegeven Dzoe 1 Qarnain (sic!);

de dichter-mysticus heet echter Dul-Nun Misri
;
men vindt het

vers, met den naam van den auteur erbij, bij Massignon, al-Hallaj

biz. 841 nt. 2. Op biz. 131 wordt gesproken van „roemah jang

soeatoe*’, maar er is weinig tekstcritiek voor noodig om in stede

van soeatoe te lezen soenji, daar de geciteerde woorden de vertaling

moeten bevatten van het woord chalwat.

Zoo zou men kunnen voortgaan.

Tailoos vele zijn verder de gevallen, waarin het metrum niet in

orde is, hetzij doordat er regels zijn uitgevaIlen;doordat de rijmwoor-

den klaarblijkelijk niet deugen; doordat het rijm niet gehandhaafd is

;

of ook doordat de regels verkeerd gesplitst zijn. Kortom, alles fouten,

die bij eenige nauwkeurigheid niet onopgemerkt waren gebieven.

De verstaanbaarheid van den tekst wordt door al deze slordigheden

zeer ongunstig beinvloed. Hoe weinig attent schr. te werk is gegaan,

kan b.v. blijken uit het feit, dat hij, zonder een enkele opmerking

terzake, op biz. 121-124 twintig strofen afdrukt, terwljl op de on-

middellijk voorafgaande tekstpagina duidelijk staat opgegeven, dat

het er maar 15 moeten zijn. Strofe2 en 3, benevens de laatste drie,

zijn dan ook onmiddellijk als in- en aanvoegsels te onderkennen.

Verder heeft schr. een bijzondere voorliefde voor Adam: bij

voorkeur leest hij als Adamoe, dok waar adamoe, „uw zijn^’,

veel beter zou passen, ja welhaast de eenig mogelijke lezing moet

heeten, b.v. biz, 107:
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toentoeti olehmoe haqiqat salat

soepaja wasil adamoe dengan Dzat.

In de prozastnkken laat de interpunctie te wenschen over ; men
krijgt wel eens den indruk, dat de uitgever den tekst niet gehee!

en al begrepen heeft, of dat hij met bet Maleiscbe taaleigen

nog niet vertrouwd is (zie b.v. biz, 125, (6) en biz* 208, aant.

biz. 26) ; de aarzelend geopperde interpunctie van bet volkomen

duidelijke vers

tjahaja ma^sjoeq sifat jang eloek

tiada bertjampoer ia dengan machloeq

kata setengah hoekoemnja masoek

itoelah pertemoean ‘asjiq dan ma'sjoeq

wijst daar ook op.

Zoo zou over de tekstuitgave nog veel te zeggen zijn, maar

iiever dan dat te doen wil ik eenige aandacht wijden aan de

aanteekeningen. Deze bieden in hoofdzaak eenig vergelijkingsma-

teriaal, aan een beperkt aantal werken ontleend. De vaklitteratuur

op bet gebied der Moslimsche mystiek is de laatste decennien

echter zoodanig in omvang toegenomen, dat deze beperking niet

zonder scbade heeft plaats gehad.

Over bet algemeen zouden de door schr. gegeven toeiichtingen

veel dieper hebben kunnen graven, vooral wanneer hij zich niet

tot bet aanhalen van enkele citaten uit vertalingen van Ferziscbe

en Axabische auteurs had bepaald, doch bij de tekstuitgaven zelve

te rade ware gegaan.

Dit was toch welhaast noodzakelijk geweest, wanneer schr.

werkelijk bet zichzelf gestelde doel (bl. 3) had wiilen bereiken

en de beide punten : bekendheid van Hamzah met de Perziscbe

mystiek-erotische poezie, en zijn afhankelijkheid van Ibn aPArabi,

in bet bijzonder had wiilen verduidelijken.

Zoo komt op bl. 154 een Arabisch vers voor, dat blijkbaar niet

geheel correct is overgeleverd. Inzake de juiste lezing en de

beteekenis daarvan had schr. zich zekerheid kunnen verwerven,

wanneer hij bekend was geweest met bet feit, dat ditzelfde vers

voorkomt in Ghazalfs Misjkdt al anwdr. Ik ben niet in de gele-

genheid, den Arabischen tekst daarvan op te slaaii, doch in

Gairdner’s vertaling (Asiatic Society Monographs voL XIX p. 61)

luidt dit vers

:
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The glass Is thin, the wine is clear!

The twain are alike, the matter is perplexed;

For *tis as though there were wine and no wine-glass there,

Or aS' though there were wine-glass and nought of wine!
Ook zou, bij betere bekendheid met de litteratuur, ter illustratie

van het op biz. 206 besproken „identiek worden met het verlangde

object” (de tecbnische term hiervoor luidt : fana bil-madkur), toch in

de eerste plaats verwezen zijn naar Halladjs ieermeester Djunaid.

Immers diens leer luidt, — naar Massignon’s omschrijviog— , dat

jjFamour produise par permutation avec les qualites de Famant,

une penetration des qualites de FAime” {Essai p. 277 ; ahHallaj

p. 476). De vertaling van de in den tekst aangehaalde Perzische

woorden zouden erbij gewonnen hebben

!

Ook op biz. 231 had dan in noot 5 niet naar: „Masam, The
Conference of the Birds, ergens in *n noot” (sic 1) verwezen be-

hoeven te worden voor de bekende voorstelling van iemands

slechte eigenschappen, die buiten hem treden en dierlijken vorm
aannemen. Over de honden van alHalladj wordt verteld in de

Tadkiratu 1-awlija (ed. Nicholson II biz. 101, 102). In de Maleische

litteratuur bestaat een Bajan-Boediman-verhaal, waarin de hawa
van vorst ‘Adam de gedaante van een tjitjak heeft aangenomen

(Brandes, T. B. G. XLI (1899) biz, 489); voor de Javaansche kan

worden verwezen naar de honden van Soenan Panggoeng (T.B.G.

dl. LIV biz 135; Djawa 1927 biz. 97; Schnurmm% Mystik und

Glaube in Zusammenhang mit der Mission auf Java, biz. 44).

Ten slotte wil ik nog een gissing bestrijden, die schr. oppert

ten aanzien van een van de weinige plaatsen waar hij commentaar

bij geeft, Het vers in quaestie luidt :

oenggas itoe jang amat boerhana

diamnja nentiasa di dalam astana

tempatnja bermain di boekit Toer Sina

Madjnoen dan si Laila adalah disana.

De vogel is de ziel; schr. teekent verder aan (biz. 217) : „De

berg Sinai stelt hier wel de zg. „geopenbaarde godsdienst” . , . .

voor, dus de islam, enger: desjarFah. M.i. representeert Madjnoen

hier met z*n liefde voor si Laila, de lieden van de isjq, Wellicht

heeft dit vers ’n antinomisme-verwerpend karakter : Ook de gnostici

moeten zich houden aan de Sjari‘ah,”
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Deze interpretatie lijkt mij geheel onjuist De „isjarah’’ of diepere

zin, welke in „Toer Sina"" ligt opgesloten, is niet de geopenbaarde

godsdieiist, nog veel minder de sjari^ah. En zeker niet in dit

verband, waar er aan toegevoegd wordt, dat ook Madjnoen

en Laila daar vertoeven. Madjnoen immers, de rusteloos voort-

gedreven minnaar uit de beroemde romance, representeert in de

mystieke litteratunr de Godsminnaar, die gedreven wordt door

vurige iiefde der ziel tot God. Zijn dus Madjnoen en Laila beiden

op den Toer Sina, dan is dat een duideiijke aanwijzing, dat deze

berg hier allerminst de geopenbaarde wettisclie religie represen-

teert, doch integendeel een aanduiding is van bet stadium der

vereeniging, van het fluisterend onderhoud (munadjat), evenals

Mozes, die deswege dan ook „kalim Allah” beet, op den berg

Sinai met God gesproken heeft.—

Zoo zou over menigen passus in deze gedichten nog wel bet

een en ander zijn op te merken. Wij zijn met Hamzab Pansoeri

ook na deze uitgave nog volstrekt niet klaar, en al was — zooals

ik boveii reeds zei — bet initiatief daartoe alleszins prijzenswaard,

het valt te betreuren, dat dit loffelijk voornemen op zulk een

in menig opzicbt ontoereikende wijze ten uitvoer werd gelegd.

:'Te meer, omdat het nu waarschijniijk wel weer vele jaren zal duren

alvorens iemand den lust .voelt opkomen om te verbeteren wat

'bier tewerbeteren valt, en aan te vullen wat aanvulling behoeft.

Batavia, Sept. 1933. a W. J. DREWES.



De 36ste, buitengewone, vergadering der Afdeeling voor

de Taal-, Land- en Volkenkunde van het Koninklijk Bata-

viaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, ge-

houden op 6 April jl. des namiddags te 6.15 ure in de

Directiekamer van het Museum, was op dien datum gesteld

ter herdenking van den lOOsten geboortedag van Professor

H. KERN.
Nadat de Voorzitter in het kort den levensloop van KERN

had geschetst, begaf men zich naar de voorhal van het

Museum, ten einde namens het Genootschap een krans te

hechten aan den aldaar zich bevindenden, in 1920 ter ge-

dachtenis aan KERN aangebrachten gedenksteen.

Daarop werd, ingevolge de agenda, overgegacm tot voor-

lezing van de bijdragen, die door onderscheidene leden voor

dezen avond waren opgesteld.

De onderhavige aflevering van het Tijdschrift bevat deze

mededeelingen, alsmede enkele bijdragen van niet aanwezige

leden, ook van buiten Batavia.





De naam van den eersten Moham-
medaanschen vorst in West-Java

door

R. A. Dr. H. DJAJADININGRAT.

De Portugeesclie koloniale geschiedschrijver Joao de Barros
noemt als aanvoerder van de Mohammedanen, die in begin

1527 Soenda Kalapa, de haven van Padjadjaran veroverden,

Faletehan of Falatehan, afkomstig van Pasei, en de Portu-

geesche avonturier Fernao Mendes Pinto vertelt, dat in

1546 Tagaril vorst van Soenda was. In mijn proefschrift

(Critische beschouwing van de Sadjarah Banten, p. 73 en
vlg.) heb ik getracht aannemelijk te maken, dat Faletehan en
Tagaril dezelfde geweest rooeten zijn als de in de Inlandsche

traditie bekende heilige Soenan Goenoeng Djati. De door
de evengenoemde Portugeesche schrijvers overgeleverde

namen heb ik echter niet terecht kunnen brengen. Onder
de vele in de Inlandsche traditie van Soenan Goenoeng
Djati vermelde namen, — n.l. Moehammad Noeroeddin, Sjech

Noeroellah, Sajjid Kamil, Boelqijjah, Sjech Madzkoeroellah,
Sjarif Hidajatoellah, Machdoem Djati—, is er geen, waarvan
Faletehan of Tagaril een verbastering zou kunnen zijn.

Mevr. W. Fruin-Mees deelt in haar Geschiedenis van Java,

dl. II, 1920j p. 14, noot 3 de gissing van Dr. B. Schrieke

mede, dat Faletehan wellicht een verbastering met metathesis

is van Fatahillah, en Tagaril, indien het een Tout is voor
Fagaril, eveneens.

Sedert is mij gebleken, dat een Arabisch woord, waarmede
Faletehan, Yooral indien, hetgeen zeer wel mogelijk is, de
I erin font is voor t, zeer veel in klank overeenkomt, en
dat in beteekenis zeer goed past in het kader van de ge-

beurtenissen en van andere in en na dien tijd voorkomende
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vorstennamen, als persoonsnaam wordt gebezigd n.l. fathdn,

verbogen vorm van fath, overwinning, zege, (t. w. in Hadji

Moehammad Fatchan, in 1919 naib van bet district Singen

Lor, Semarang).

Wanneer men den oorsprong van het gebraik als persoons-

naam van een als zoodanig niet gebruikelijk Arabisch woord
wil opsporen, beeft men bet woord in de eerste plaats in

den Qoran te zoeken. Naar bekend is, kiest men niet zelden

een Qoraniscb woord als naam, en laat men zicb bij de

keuze leiden betzij door de beteekenis van bet woord in

bet zinsverband, betzij door de bijzondere beteekenis, die

bet Mobammedaanscbe geloof eraan becbt, of ook wel door
bet toeval, door b. v. een willekeurige pagina van den
Qoran op te slaan, vervolgens, zulks in verband met de
beiligbeid van bet getal 7, 7 bladzijden verder te kijken,

en van de 7de bladzijde bet 7de woord van den 7den regel

te nemen. Deze laatste metbode wordt b.v. in Atjeb wel-

eens toegepast. Een voorbeeld van de in de tweede plaats

genoemde wijze van naamgeving beeft men in den naam
Jasin, ontleend aan de twee eerste letters van Qoran
XXXVI. Deze opeenvolging van letters wordt als persoons-

naam gebezigd, niet op grond van de beteekenis dier letters,

die niet vaststaat, maar in verband met de beteekenis, die

de gebeele surah in bet Mobammedaanscbe geloof beeft,

n.l. van een surah, waarvan bet reciet vergeving van zon-

den bevordert en deswege dikwijls plaats beeft bij een

stervende of bij een graf.

Verder is in bet oog te bouden, dat men de beginwoor-
den van de surah’s, die er ook gewoonlijk, meer dan in

den Qoran zelf gebruikelijk is, naar betiteld worden, veelal

vast in bet gebeugen beeft, en dat dit eveneens bet geval

is met sommige ajah’s tengevolge van bet veelvuldig ge-

bruik ervan in gebeden of vrome liederen. Een ieder, die

eenig godsdienstonderwijs beeft gebad, kent b.v. de namen
soerat koel a‘oedzoe birabbinnasi, soerat koel a'oedzoe birab-

bilfalaki, soerat koel hoe, soerat koel ja, soerat tabarak (in

bet Atjebscb verkort tot tabu) voor resp. de 114de, 113de,

112de, 109de en 67ste surah, eig. gebeeten surat an-nds.
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silrat cil-falaq, surat al-ichld<;, surat al-kdfirun, en surat al-

mulk. Een voorbeeld van een zeer bekende djah is de djat

al-kursi {Qor. 11, 256). In sommige kringen populair zijn de
woorden na<;run mina ’lldhi wa fathun qaribun wa basjsjiri

’l-mu’minina van de 13de djah van Qor. LXI, die vol-

ledig luidt : wa uchrd tuhibbunahd na<;run mina lldhi wa
fathun qaribun wa basjsjiri l-mu’minina, d. i. en nog iets

anders, dat u lief is: Gods bijstand en een nabije over-

winning, en geef goede tijding aan de geloovigen. Het
zooeven genoemde 2de gedeelte van deze djah komt thans
voor in Javaansche poedjian’s, lofliederen, vrome liederen,

gebeden, d.z. min of meet verbasterde Arabische zinnen,

of Javaansche liederen vermengd met Arabische woorden,
gezongen op Javaansche wijs.

Het woord fathdn nu komt voor in de eerste djah van
Qor. XLVIII [surat al-fath, hier te lande naar de begin-

woorden genoemd soerat inna fatahna), en wel in een
beteekenis, die uitstekend is toe te passen op de verovering

van Soenda Kalapa, die tot vestiging van het Moham-
medaansche gezag in West-Java leidde. Die Qoranische
zin luidt : innd fatahnd laka fathdn mubindn, i.e. waarlij'k

Wij hebben u een duidelijke overwinning geschonken.

Volgens de gangbare verklaring werd met die openbaring
door Allah aan Mohammad de verovering van Mekka
toegezegd. Het gebruik van den voltooiden tijd van het

werkwoord in plaats van den toekomenden tijd wordt
daarbij beschouwd als een versterking van de toezegging,

of als een toespeling op reeds geschonken overwinningen,

die in de verovering van Mekka zouden culmineeren.

In dit kader van gedachten rijst van zelf de vraag of

ook niet de naam Patah van den — volgens de Javaansche
traditie — eersten sultan van Demak en eersten Mohamme-
daanschen vorst van Java aan den Qoran is ontleend, n.l.

aan het reeds ter sprake gebrachte, thans in poedjian voor-

komende tweede deel van Qor. LXI, 13, waarbij de zege

der geloovigen werd voorspeld, al komt het gebruik van
/ath in persoonsnamen meet voor. Dat de Javaansche
vorm Pafah op Arabisch fatht, overwinning, en niet op
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Arabisch fattdh, opener, overwinnaar, teruggaat, is wel zekcr,

daar fattdh alleen van Allah wordt gebezigd, tot de namen
van Allah behoort, en er geen gegeven of aanwijzing

bestaat, dat Patah een verkorting van een met Fattah

samengestelden naam zou zijn. Beide Arabische woorden
komen, goed gebmikt, voor in den naam van Soeltan

Agoeng van Banten (geregeerd van 1651—1683), n.l. Ahoel-

fath Abdoelfattah, d.i. de vader der overwinning, de die-

naar des Overwinnaars.

De naam Fathan van den veroveraar van Soenda Kalapa
past ten slotte bij den naam, waarin die plaats na de inne-

ming door de Mohammedanen werd herdoopt, n.l. Djajakerta,

d.i. volbrachte zege.

Den naam Tagaril echter heb ik niet tot een vorm terug

kunnen brengen, die in de uiteengezette gedachtensfeer zijn

oorsprong zou kunnen hebben. Indien die naam fout is

voor Fagaril, is hij wellicht een verbastering van een af-

korting van Fachroellah, Le. Allah’s roem, een niet veel

voorkomende naam, die echter, evenals Fathoellah, de door

Dr. Sehrieke onderstelde oorspronkelijke vorm van Fale-

tehan, wel past in het kader van de met Allah samengestelde

namen, die de Inlandsche traditie aan Soenan Goenoeng
Djati toekent (zie boven). Intusschen moet hierbij opgemerkt
worden, dat de Portugeesche schrijver, die van den naam
Tagaril gewag rnaakt, weinig betrouwbaar is, (zie over hem
Rouffaer in de Encyclopaedie van Ned. Indie, 2de druk,

onder Pinto).



Lailat al-Nisf min Sha^ban op Java
door

G. F. PIJPER.

Voor het Moslimsche volksgeloof is de nacht in het midden
van de maand Sha'ban (Lailat al-Nisf min Sha‘bdn) een
heilige nacht. Men vindt het geloof aan de heiligheid van
dezen nacht van Marokko tot den Indischen Archipel, telkens

te zamen met in bijzonderheden afwijkende voorstellingen

en gebruiken.

In Marokko bestaat volgens Westermarck het geloof,

dat God in dezen nacht den Doodsengel een boek geeft,

bevattende eene opteekening van alle levende wezens die

bestemd zijn in het volgende jaar te sterven; op den
Sha‘ban maken de Engelen de rekening van ieders leven

op; vele menschen vasten op den 14 en den 15'*®"

dezer maand; men eet den avond van denis'*®" beter dan
gewoonlijk ').

Omtrent Egypte deelt Lane mede, dat de Moslims dezen

nacht met grooten eerbied beschouwen, als het tijdsgewricht,

waarin het lot van elk levend mensch voor het volgende

jaar bevestigd wordt. Men gelooft dat de Sidrat al-Muntaha

of, gelijk de boom bij Lane heet, Shcperet (d.i. Shadjarat)

el-Muntahd, even zoovele bladeren heeft als er levende

menschehjke wezens ter wereld zijn ; en dat elk blad be-

schreven is met den naam van een mensch, en met de

namen van zijn vader en moeder. Deze Paradijsboom nu
wordt in de Lailat al-Nisf min Sha^bdn geschud, k.ort na
zonsondergang, en indien iemand moet sterven in het vol-

gende jaar, valt het blad waarop zijn naam geschreven

') E. Westermarck, Ritual and belief in Morocco, London, 1926,

Vol. 11, p. 89 s.
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staat, af: als hij zeer spoedig moet sterven, is zijn blad bij’na

geheel verdord, terwijl slechts een zeer klein gedeelte groen

blij'ft
; als hij later in hetjaar moet sterven, blijft een grooter

gedeelte groen; naar gelang van den tijd dien hij nog te

leven heeft, blijft er een stuk van het blad groen. Vrome
Moslims herdenken daarom dezen schrikwekkenden nacht

op plechtige wijze en met ernstige gebeden. Een bijzondere

gebedsvorm wordt hiervoor gebezigd, terstond na de §aldt

al-maghrib. Zij die ertoe in staat zijn, zeggen het gebed

zonder de hulp van anderen op, gewoonlijk in eene moskee

;

anderen komen ervoor samen in moskeeen, en huren een

deskundige, een fiqee, om hen, groepsgewijze, bij te staan.

De fiqee draagt eerst de surat Yd-Sin (het zes-en-dertigste

hoofdstuk van den Koran) voor; daarop, zijne handen op-

heffende voor zijn gelaat, zooals bij gewone gebeden, in

welke bonding de anderen hem volgen, spreekt hij het gebed,

du‘d’, nit, telkens een, twee, drie of meerwoorden voorzeg-

gende, welke de anderen hem dan nazeggen. Na dit gebed
(dat Lane in vertaling mededeelt) zenden de deelnemers

nog eene persoonlijke bede op ').

In zijn monumentale werk over het oude Turksche sul-

tansrijk, ^Tableau general de I’empire othoman”, verhaalt

D’ Ohsson, dat de Moslims zeven heilige nachten kennen

;

eene daarvan is „Leileth ’ul-beraeth” = {Lailat al-bard’ah), de
nacht van den vijftienden Sha'ban, dien men altijd met
gevoelens van angst en schrik herdenkt, wijl men hem
beschouwt als een vreeselijken nacht, waarin de Engelen

„Kiramenn-Keatibinn” (= Kirdman Kdtibin, Koran 82 : 11 ),

opgesteld aan weerszijden van den mensch om zijne goede

en kwade handelingen op te schrijven, hunne boeken over-

leggen en nieuwe ontvangen om hetzelfde werk te vervolgen.

Ook gelooft men dat in dezen nacht de Aartsengel Azrail

{=‘Izrd’il), die de Engel des doods is, zijn boek oveiiegt,

en een nieuw ontvangt waarin de namen zijn aangeteekend

van alle menschen, voorbeschikt tot den dood in den

*) E. W. Lane, The manners and customs of the modern Egyptians,

Chapter XXV, Periodical public festivals.
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loop van het volgende jaar '). In de zeven bellige nachten
oefenen de echtgenooten onthouding, uit vrees van ver-

minkte of gebrekkige kinderen te zullen krijgen ®).

De berdenking van Lailat al~Nisf min Sha^bdn te Mekka
beeft Snouck Hurgronje aldus bescbreven: vrome mannen
brengen den nacbt grootendeels met Koranvoordracbt en
andere godsdienstige bandelingen door, en in de moskee
vormen zij na de tweede avond-saldf tot middernacbt kleine

kringen, in welker midden een voorganger een bepaald
gebed opzegt, dat de anderen in biddende bonding aanbooren
en met bunne dmin’s onderbreken. Alle pelgrims die reeds

te Mekka zijn aangekomen voor den aanstaanden hadjdj,

zijn aanwezig. Gedurende den nacbt wordt de moskee
belderder verlicbt dan anders, en den volgenden dag staat

de Ka‘bab open voor iedereen ^). De Engelscbe reiziger

Eldon Rutter, die in 1925 de Heilige Stad bezocbt, maakt
gewag van bet verbaal, dat in dezen nacbt de wateren van
Al-Kauthar, de Paradijsrivier, in de bron Zemzem stroomen,

en dat bet water in de bron dan tot de oppervlakte stijgt *).

Van dit volksgeloof zal aanstonds, in verband met Java,

nog eens sprake zijn, gelijk dan ook de bedendaagscbe
viering van den nacbt te Mekka nogmaals zal bescbouwd
worden, aan de band van mededeelingen van Indonesiscbe

bedevaartgangers ®).

Omtrent de viering van Lailat al-Nisf min Sha'^bdn in

Ha^ramaut bestaat geene literatuur, maar Arabieren op Java,

uit Hadramaut afkomstig, bebben mij uit bunne berin-

neringen bet volgende medegedeeld. 5ha‘bdm'i/yab — aldus

de naam waaronder de berdenking in Hadramaut bekend
staat — is algemeen in eere. De avond van 15 Sba'ban is,

bebalve voor de godsdienstige viering, ook bestemd voor

D* Ohsonn, Tableau general de Vempire othoman, Tome Paris,

1787, p. 260.

2) D’ Ohsonn, Lc., p. 261.

3) G, Snouck Hurgronje, Mefcfca,
^

’s Gravenhage, 1889, S. 76 £;
Mekka in the latter part of the 19th century, Leyden, 1931, p. 61.

*) Eldon Rutter, The Holy cities of Arabia, London, 1928, VoL 1, p. 261.

Beneden, biz. 420.
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een bijzonderen maaltijd. In Sewun bestaat de gewoonte,

dat jongelieden op 14 Sha'ban tezamen crop uit trekken,

om buiten de stad eene bepaalde soort van groente samen
te lezen, die bij den avondmaaltijd genuttigd wordt. De
mannen komen tegen den tijd van de salat al-maghrib

samen in de moskeeen, en na de verplichte salat verricht

te hebben, volgen zij deze liturgie (dezelfde die, zooals zoo

aanstonds blijken zal, op Java bij de godsdienstige viering

van Lailat al-Nisf min Sha‘bdn gebruikelijk is) : driemaal

herbaald reciet van de surat Yd-Sin, telkenmale gevolgd

door den du‘d’ die bij deze herdenking behoort, daarna

tahlil. Nadat men nog tezamen de saldt al-ishd’ verricht

heeft, gaat ieder naar zijn huis, waar hem een feestelijke

maaltijd wacht. Den volgenden dag brengen sommigen
vastende door. De scholen in Hadramaut zijn op 15 Sha‘ban

gesloten.

In het Moslimsche Indie staat de nacht bekend onder
den naam Shab-i-Bardt

; Ja‘far Sharif, de schrijver van den
„Qanun-i-Islam”, heeft de viering in Zuid-Indie beschreven '),

en Mrs. Meer Hassan Ali, de Engelsche vrouw die twaalf

jaren in Indie doorbracht als echtgenoote van een Sjie‘

ietischen Indier, de herdenking zooals die plaats vindt in

Lucknow ^). Het blijkt, dat Shab-i-Bardt in Indie een waar
volksfeest geworden is, zich uitstrekkende, behalve over
den nacht van 15 Sha‘ban, ook over de twee voorafgaande
dagen. Kenmerkende trekken zijn deze drie ; de gedachtenis

van de dooden — de nachtwake, aan vrome oefeningen

gewijd — luidruchtige vermaken, met name het afsteken

van vuurwerk. Bijzondere spijzen en lekkernijen worden een

of twee dagen vodr 15 Sha'ban bereid en rondgezonden aan
vrienden, dan wel — en dit zal wel oorspronkelijker zijn —
gebracht naar de graven van geliefde dooden, of verdeeld

') JA'FAR SharTf, Islam in India or the Qdnun~i-Islam, translated by
G. A. Herklots, new edition, revised and rearranged, with additions,

by W. Crooke, London etc., 1921, p. 202 s.

Mrs. Meer Hassan Ali, Observations on the Mussulmauns of India

descriptive of their manners, customs, habits and religious opinions, second
edition, by W. Crooke, London etc., 1917, p. 161 s.
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onder de armen '). Godsdienstigen en ongodsdienstigen
brengen den nacht van den vijftienden wakende door, de
eersten met Koranvoordracht en met gebeden, de anderen
vooral met bet afsteken van vuurwerk ; bij geene andere
feestelijke gelegenheid wordt zooveel vuurwerk afgestoken
als in dezen nacht ®). De Sjie‘ieten hechten nog eene bijzondere

beteekenis aan dezen nacht, als geboortetijd van den Imam
Al-Mahdi; ook gedenken zij dan met vrome oefeningen
Hasan en Husain, de profeten en de Imam’s ^). Op den dag
van 15 Sha‘ban wordt gevast®).Voor nadere bijzonderheden
omtrent Shab-i-Barat moge verwezen worden naar de reeds

aangehaalde geschriften ®).

Om over te gaan tot den Indischen Archipel : voor zoo-

ver mij bekend, is tot dusverre alleen de herdenking van
Lailat al-Nisf min Sha‘bdn in Atjeh beschreven, nameJijk

in Snouck Hurgronje’s „De Atjehers”. De nacht heet in Atjeh
malam beureu’at ; het Arabische gebed, dat bij dezen nacht
behoort, is bekend, maar bijna alleen de bijzondere vertegen-

woordigers van den godsdienst doen dit gebed. De meeste
mannen laten het bij een kleinen, eenvoudigen godsdienstigen

maaltijd, de kandoeri beureu’at, in de meunasah hunner
gampong. Sommigen hunner doen in den avond eene bijzon-

dere soort van godsdienstoefening, de seumajang teuseubeh

(Arabisch : salat al-tasdbih), te zamen met anderen, zoodat

een daarbij als imam optreedt. Deze godsdienstoefening is

in hoofdzaak aan alle andere salat’s gelijk, maar onderscheidt

zich doordien in elke der vier afdeelingen, waaruitzij bestaat,

een groot aantal malen zekere tosbih-forraule gereciteerd

wordt. Anderen doen in plaats van deze ?aldt de zoogenaamde

>) JJitvoerig bij Mrs. Meer Hassan Ali, toe. cit., p. 161 s. ;
vgl. Jatar

Sharif, Joe. cit, p. 203, over overeenkomstige gebruiken in Goedjaraat.

2) Mrs. Meer Hassan Ali, loc, cit. p. 162 ;
Jatar Sharif, foe. cit, p. 204

3) Jatar SharTf, foe. cit p. 204.

Mrs. Meer Hassan Ali, foe. cit, p. 204,

JA‘FAR SHArIf, foe. cit p. 204.

E. Sell, The faith of Islam, second edition, London, 1896, p. 315 s.,

geeft eene samenvatting van de viering in Indie ; zie ook Hughes, A
dictionary of Islam, London, 1885, p. 570 s.v. S b a b- i - B axa t

;

M.T.
Titus, Indian Islam, London, 1930, p. 247.
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seumajang hadjat, die aanbevolen wordt als inleiding tot

bijzondere verzoeken aan Allah. Eene seumajang hadjat

bestaat uit twee rak‘ah’s, en in den malam beureu’at doet

men er soms drie achtereen (dus in ’t geheel zes ra/c‘ah’s) elk

met eene bijzondere intentie ; de eerste voor de verlenging

van zijn leven, de tweede voor het noodige levensonderhoud,

de derde voor een zalig uiteinde. Eene eigenaardigheid is,

dat vrouwen met veel meer ijver deze soort van ^aZdt ver-

richten dan mannen; zij doen of de §aldt al-tasdbih onder

eene vrouwelijke imdm, of elk voor zich de seumajang

hadjat ^).

Thans de hetdenking va.n Lailat al-Ni§f min Sha‘bdn

op Java, waarover ik uit verschillende streken gegevens

verzamelde.

Te Batavia is de herdenking van Nispu {of Nisfu) Sa‘ban

zoowel in Inheemsche als in Arabische kringen algenieen.

Tegen den tijd van de $aldt al-maghrib komt men samen
in moskeeen en iangfgiar’s, verricht gezamenlijk de ^aZdf

al-maghrib, en gaat daarna over tot de volgende liturgie:

driemaal reciteert men, te zamen en overluid, de surat

Yd-Sin, het reciet telkens, dus eveneens driemaal, afwis-

selende met het Arabische gebed dat bij deze gods-

dienstoefening behoort. Vddr elk reciet van de surat Yd-
Sin formuleert ieder voor zich eene niyyah, dit den eersten

keer het verzoek inhoudt om een lang leven, den tweeden
keer het verzoek om bewaard te blijven voor onheil, den
derden keer bet verzoek om een rijkelijk levensonder-

houd. Zij die niet in staat zijn, Yd-Sin uit het hoofd op
te zeggen, reciteeren in plaats daarvan, even luid als

de anderen, vele malen de surat al-Ichld§. Vervolgens
houdt men zich eenigen tijd bezig met tahlil, in zijn

eenvoudigsten vorm, men reciteert namelijk de formule
Id ildha illalldh, minstens drie-en-dertig malen achtereen.

Ten slottespreekt, niet de geheele gemeente, maar een voor-

’) G. Snouck Hurgronje, De Atjehers, Deel I, Batavia, 1893, biz. 238
vlg. ; The Achehnese, Vol. I, Leyden, 1906, p. 222 s.
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ganger, het gebed uit dat als de du‘d’ al-arwdh bekend
staat, beeindigd wordende met een luid dmin van alle

aanwezigen.

De tekst van het driemaal herhaalde gebed luidt in

vertaling als volgt
: „0 God, o Gij Die gunst schenkt doch

Wien geene gunst wordt voorgehouden, o Gij, heer van
verhevenheid en van eerbetooning, en heer van mildda-
digheid en van gunstverleening, er is geen god dan Gij, de
ruggesteun van die tot U hunne toevlucht nemen en de helper

van hen die een helper zoeken, de veiiigheid der bevrees-

den en de schat der zoekenden. O God ! indien Gij mij bij

U hebt opgeschreven, in de Moeder des Boeks, als onge-
lukkig, of van alles verstoken, ofuitgestooten, ofbekrompen
ten aanzien van levensonderhoud, zoo doe te niet, door Uwe
gunst, mijn staat van ongelukkig, van alles verstoken,

uitgestooten, bekrompen ten aanzien van levensonderhoud
te zijn, en bevestig mij bij U, in de Moeder des Boeks, als

gelukkig, voorzien van levensonderhoud, geleid tot de goede
dingen. Want Gij hebt gesproken — en Uw spreken is de

waarheid ‘) ~ in Uw Boek, het op de tong van Uwen af-

gezonden profeet geopenbaarde: „God doet te nietwatHij
wil, en Hij bevestigt, en bij Hem is de Moeder des Boeks” ^).

O God! ik vraag U, bij de werkehjkheid der zeer groote

openbaring in den nacht van het midden van de ge^erde

maand Sha‘ban, „waarin elke zaak in wijsheid wordt
beslist” en bevestigd, dat Gij van ons afneemt de be-

proevingen welke Gij het best kent. Gij zijt de Machtigste,

de Edelste. En God geve zegen over onzen Heer Moham-
med en over zijne familie en zijne metgezellen, en geve
hun heir

0 Vgl. Koran 6: 73: -Zijn spreken is de waarheid’’.

2) Koran 13 : 39.

3) Koran 44: 3.

De Arabische tekst van dit gebed wordt op Java ontleend aan ver-

schillende Arabische, Javaansche, Soendaneesehe en Maleische geschriften,

die soms kieine varianten vertoonen. Ik vertaalde naar den te Batavia

gebruikten tekst van Ahmad AL-Dairabi, Kitdb ahMudjarrahat, derde

druk, Mekka, 1316
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Nadat deze bijzondere godsdienstoefening *) beeindigd is,

vereenigen alien zich tot bet verrichten van de verplichte

salat al-ishff, waarvoor de tijd inmiddels is aangebroken.

Daarop gaat men huiswaarts, tenzij sommigen er voor ge-

zorgd hebben, dat er eenige schotels met spijzen gereed

staan, die men dan, alvorens uiteen te gaan, te zamen
gebruikt.

Vele Batavianen brengen dezen avond eene waterkmik,

gevuld met drinkwater, mede in de moskee of langgar, zet-

ten deze kruik gedurende bet reciet en bet gebed in de

nabijbeid van den voorganger neer, en nemen baar na
afloop van den dienst weer met zicb mee naar buis, h7-

taharruk, zooals de geleerden onder ben zeggen.

Vroeger placht men op dezen avond moskeeen en langgafs,

met vetpotj'es {setolop) te illumineeren, docb dit is in onbruik

geraakt sinds de Bataviascbe godsbuizen, zelfs nederige

langgafs van bout en bamboe, vrij algemeen electriscb

verlicbt worden. Tegenwoordig illumineert men nog wel

een gedeelte van de moskee, bijv. den ingang, met electriscbe

lampjes, omwikkeld met verschillende soorten gekleurd pa-

pier, zooals ook gebruikelijk is bij de Mulud- viering. Bij

eene ouderwetsche moskee als die in de wijk Kebon Djeroek,

dagteekenende, blijkens bet jaartal op den naar Molenvliet

gekeerden zijmuur, uit bet jaar 1786, boudt men nog wel
de gewoonte in eere, op dezen avond Chineescbe lampions
(ting), van binnen met kaarsjes verlicbt, op te bangen.

Met onmogelijk is dit nog een spoor van de herinnering

aan den oorsprong dezer moskee, die immers gebouwd is

voor tot den Islam bekeerde Chineezen, gelij’k de historie

en de bouwtrant uitwijzen.

') Nauwkeurige voorschriften omtrent de liturgie vindt men o. a. bij

Ahmad Al-Dairabi, t.a p., die men te Batavia in eenigszins vereenvoudig-

den vorm volgt
; eene andere handleiding is te vinden in den Maleischen

Kitab Perukunan Besar van Hadji ‘Abd al-Rashid Bandjar, biz. 14 van
de gesteendrukte Bombaysche uitgave, z.j.; van dit laatste geschrift be-

staat ook eene Soendaneesche vertaling, Kitab Parukun Cede, door
Muhammad SHADHitf Batavia, 1931.

Zie F. DE Haan, Oud Batavia, Eerste Deel, Batavia, 1922, bl. 510.
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Tot dusverre was alleen sprake van de godsdienstige

viering van Lailat al-Ni§f min Sha‘bdn bij de geboren
Batavianen. De Arabieren te Batavia, die een belangrijk

volksdeel vormen en wier godsdienstige invloed op de
zeden en denkbeelden der Bataviasche bevolking bezwaar-
lijk kan worden overschat, kennen eene herdenking, die

in alle hoofdzaken overeenkomt met die der Inheemsche
bevolking : Yd-Sin, gebed, beide driemaal herhaald, daarna
— doch niet altijd — tahlil, ten slotte een gezamenlijke

maaltijd. Slechts hierin onderscheidt zich in den nieuweren

tijd de herdenking bij de Arabieren, dat deze niet enkel

in moskeeen (Pekodjan, Kroekoet, Tanah Abang) samen-
komen, maar bij voorkeur ook ten huize van aanzienlijke

landgenooten. Vroeger was op dezen avond het middelpunt
de moskee van Pekodjan die, midden in de Arabische wijk

gelegen, voor de moskee der Arabieren bij uitnemendheid
gold; zij heeft van deze voormalige grootheid trouwens
altijd nog een waas van heiligheid behouden. Maar Pekodjan

is geleidelijk van Arabieren verlaten, en sinds de Arabische

bevolking door alle wijken der stad verspreid is, stellen

sommige aanzienlijke Arabieren bij gelegenheid van Lailat

al-Nisf min Sha^bdn voor genoodigden hun huis beschikbaar.

WH heeft de scherpe partijstrijd, die sinds de opkomstder
„Al-Irshad”-beweging de Arabieren verdeeld houdt, schade

gedaan aan het algemeen karakter van deze vriendschap-

pelijke bijeenkomsten, maar ook hier gaat soms de natuur

boven de leer en enkele aanhangers der „Al-Irshad”-bewe-

ging, voor wien de traditioneele herdenking van Lailat al-Nisf

min Sha‘bdn eene bid‘ah is, nemen er niettemin aan deel.

De vrouwen te Batavia mogen, krachtens de adat, dezen

avond de godsdienstoefeningen der mannen niet bijwonen,

maar de vromen onder haar reciteeren thuis, te zamen met
andere vrouwen of alleen met hare echtgenooten, Yd-Sin

en doen het voorgeschreven gebed. Dan bestaat er onder

haar nog de gewoonte, die, min of meer gewijzigd, in al-

lerlei streken van Java wordt aangetroffen, zich dezen avond
zevenmaal te baden met water uit zeven verschillende putten.

Bataviasche en Arabische vrouwen kennen deze gewoonte,
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en volgen haar wijl aan dit badwater de kracht word!
toegeschreven de jeugd te bewaren. Daar bij de nieuwere

Bataviasche huizen wel eene waterleiding, maar vaak geen

put meet aanwezig is, doen de putten in dezen avond
opgeld, en sommige vrouwen, wederom zoowel Bataviasche

als Arabische, gaan rond bij hare geburinnen, om zeven

soorten putwater te verzamelen. Volgens het verhaal van
eene stokoude Arabische vrouw moet men het putwater

liefst nog vermengen met een weinig Zemzem-water, als

dat te krijgen is.

Op den gewonen tijd gaat men dezen avond slapen : de

nachtwake is onbekend. Wel kent de Bataviaan de voorstel-

ling van den hemelboom met de vele bladeren, die in dezen

nacht wordt geschud '), en ook vertelt hij, dat het water in

de Zemzem-bron in dezen nacht hooger opwelt, ook weet

hij te verhalen, dat in Nispu Sa‘ban de boeken van het

afgeloopen jaar worden gesloten, en die van het nieuwe jaar

geopend, maar dit alles belet hem niet om gewoon te gaan
slapen. Voor enkelen is de nachtrust niet lang, daar zij

vasten op den dag van den 15'*®° Sha'bSn en daarvoor nog
in het holle van den nacht toebereidselen moeten maken.
Dit vasten op den IS"*®” is echter verre van algemeen.

De maand Sha'ban, in het Bataviaasch bulan Roweh ge-

naamd, is ook te Batavia de „maand der geesten”. Men
richt in deze maand vele maaltijden voor de dooden aan,

zelfs vooral — en met het oog op gebruiken en voorstel-

lingen in de tweede helft van Sha'ban, die hierna beschre-

ven zullen worden, is het belangrijk dit vast te houden
— in de maandhelft die met Lailat al-Nisf min Sha'bdn

begint. Ook de graven bezoekt men—anders dan in sommi-
ge streken elders — tot het einde der maand toe, maar in

de daarop volgende maand, Ramadan, staakt men het be-

zoeken van graven, zelfs van pas overledenen. Het heet,

dat de dooden zich in de Vastenmaand verlicht gevoelen,

wijl de verschrikkingen van het graf dan tijdelijk zijn

opgeschort.

') Vgl. hiervodr, biz. 399 vig.
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In het oudgeloovige Bantam wordt Lailat al-Nisf min
Sha'bdn met ijver herdacht. Behalve dat men godsdienst-
oefening houdt in moskeeen en bedehuizen (bale) op den
tijd en op de wijze zooals te Batavia gebruikelijk is,

beoefenen vele godsdienstigen, en op hun voorbeeld ook
wel min godsdienstigen, de nachtwake. Men brengt den
nacht tehuis door, sommigen met het reciteeren van ver-

schiUende gedeelten van den Koran, anderen met het

telkens opnieuw reciteeren van de surat al-Ichlds, die

gemeenzaam Qulhu heet. Zooveel mogelijk ook herhaalt

men het reciet van de twee laatste ayah’s van de surat

al-Taubah (Koran 9:129 vlg.), aan welke beide verzen
de kracht wordt toegeschreven van het leven te verlen-

gen, zoodat zij, behalve in dezen ernstigen nacht, ook
worden gereciteerd bij zware ziekte, en dan zevenmaal
’s daags. Eene andere vrome oefening in dezen nacht is

de salat al-hddjah '), algemeen bekend onder den naam
sembahjang hadjat. Naar men weet, wordt deze salat al-

hddjah ook bij verschillende andere gelegenheden verricht,

telkens als men eene bepaalde behoefte (hddjah) heeft, het-

zij van godsdienstigen, hetzij van wereldschen aard, welke
moeilijk is te verkrijgen *) ; het zou te ver voeren, hier na
te gaan, voor welke uiteenloopende doeleinden de Indo-

nesische Moslim de saldt al-hddjah verricht. De aangewezen
tijd voor deze ?aldt is, zoo bij andere gelegenheden als bij

Lailat al-Nisf min Sha‘bdn, in het derde vierendeel van
den nacht, dat is dus tusschen twaalf en drie uiir, of

daaromtrent. Men verricht deze ^aldt altijd alleen, en eene

andere eigenaardigheid is, dat men zijn voornemen om
haar te verrichten, pleegt geheim te houden, ook voor zijne

hnisgenooten, alleen echtgenooten weten het soms van
elkander. Men verricht de saldt al-hddjah in stilte, ergens

op eene verborgen plaats in het huis, zoo ook in Lailat

al-Nisf min Sha‘bdn.

Zie over de §alat al-1;iddjah AL-Ghazali, JT/iyd’, Kitab asrar al-salat,

al-bab al-sabi* fi nawafil min al-salawat.

2) Zie de omscbrijvmg bij Al-Ghazali^ Htya% tM.p.

T.B.G. 73-4 2



416 LAILAT AL-NISF MIN SHA'BAN OP JAVA

In het Pandeglangsche komt het voor, indien iVis/ix sa-

menvaltmet een Vrijdagnacht,datjongelieden zichbegeven

naar een heilig meertje in die streek, en daar baden ; dit heet

ngabungbang, welk woord, gelijk bekend is, in de Preanger

eene ruimere beteekenis beeft. Het gebruik neemt ecbter af.

Algemeen bekend is in Bantam bet verbaal van den bemel-

boom, die in dezen nacbt gescbud wordt. Wellicbt boudt

met deze Moslimscbe voorstelling verband bet Bantamscbe

volksgeloof, dat bij op wiens boofd een dor blad van een

boom neerdwarrelt {katinggang kolejang), weldra sterven

zal. Men neemt aan, dat zoo’n blad niet allefe wil sterven,

maar een metgezel (bela) wil meenemen in den dood ; om
dit te voorkomen, pleegt men bet dorre blad even met den

mond aan te raken of met speeksel te bevocbtigen.

In Bantam kent men de voorstelling — welke ook in

andere streken, o.a. Cberibon voorkomt en, naar bet scbijnt,

in minder duidelijken vorm, ook te Batavia ') — dat de zie-

len der afgestorvenen tusscben 15 Sba‘ban en 1 Sbawwal
de graven verlaten, daarom bezoeken de menscben al dien

tijd de graven niet, nocb zorgen zij voor het neerleggen van

bloemen op de graven, wel is het de tijd om de graven

schoon te maken. Van 15 Sha'ban tot 1 Sbawwal is dus

een besloten tijd, dien het „Feest van het breken der Vasten”

(‘Id al-Fitr) weder opent.

In overeenstemming met deze voorstelling is het geloof

aan de eigenlijke beteekenis van de takbiran, de litanie op
den avond van 1 Sbawwal, dus op den avond waarop de

Vastenmaand geeindigd is : men gelooft in Bantam dat de
zielen der afgestorvenen, die van 15 Sha‘ban vrij hebben
rondgewaard, door de takbiran weer naar hunne graven
worden teruggedreven ; elders op Java vindt men de op-

vatting, dat de takbiran eene soort van rouwklacht is over

de dooden die op den dag van ‘Id al-Fip' weer naar hunne
graven moeten terugkeeren.

In de Preanger kent men de godsdienstoefening, met Yd-

Sin en gebed, tusscben de salat al-maghrib en de salat al-

Zie hiervoor, biz. 408.
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‘ishff ; zij heeft niet altij'd plaats in moskee of bedehuis
(tadjug), maar ook wel thuis. De nacht zelf heet in bet

Soendaneesch kortweg Nispu. Daar het gebruik van ngabung-
bang onafscheidelijk is van den nacht van den vijftienden

eener maand, valt het dus, waar het nog voorkomt, wel
samen met Nispu. Algemeener dan met Nispu is het nga-
bungbang in de maand Rabfal-Awwal, in het Soendaneesch
Mulud genaamd, en het baden met water uit zeven ver-

schillende rivieren (wahangan), door mannen en vrouwen,
oude en jonge, dat elders met Lailat al-NLsf min Shabdn
verband houdt, heeft hier voornamelijk plaats in den nacht
van 14 op 15 Mulud ; ook bezoekt men dan graven. De
godsdienstige nachtwake schijnt onbekend te zijn; op 15
Sha'ban vasten enkelen.

In Cheribon, dat in godsdienstig opzicht zooveel ouder-

wetscher bleef dan de Preanger, is, behalve de godsdienst-

oefening in den vooravond, de godsdienstige nachtwake
(Javaansch: melekan) in eere. Zij die niet den ganschen
nacht opblijven, trachten toch den tijd te rekken tot mid-
dernacht, men brengt de uren door met Koranvoordracht.

Men gelooft, dat van 15 Sha‘ban af de gestorven voor-

vaderen zijn opgeroepen uit hunne graven, tot 1 Shawwal

;

in den tusschentijd is het dus niet noodig, naar de graven

te gaan en de voorvaderen in kennis te stellen van ge-

wichtige gebeurtenissen, bijvoorbeeld een huwelijk, gelijk

men op andere tijden pleegt te doen. Wel maakt men in

dezen besloten tijd de graven schoon, met, het oog op den
aanstaanden terugkeer der zielen.

In het Zuiden van Banjoemas wordt Nispu Sa‘6an herdacht

door godsdienstigen en ongodsdienstigen. De godsdienstigen

zijn zich bewust van het gewicht van dezen nacht, zij blijven

in hunne woningen of verzamelen zich in de dorpsmoskeeen
en langgar’s, om Gods genade af te smeeken, vergeving te

vragen voor bedreven zonden en te bidden om bewaring

voor rampen ; een selametan besluit de samenkomst. Velen

trachten den geheelen nacht wakende door te brengen. Voor
de ongodsdienstige menigte is Nispu 5a‘ban daarentegen

het tijdstip waarop God alle wenschen vervult ; ook gelooft
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men, dat God in dezen nacht het Zemzem-water op aarde

doet nederdalen ; om de gunstige working van dit water te

ondervinden en zijne wenschen in vervulling te doen gaan,

moet men zich met water uit zeven bronnen baden. Vooral

trouwlustige jongelieden van beiderlei kunne streven langs

dezen weg de vervulling van hunne wenschen na : zij gaan

van bron tot bron, en ontmoeten elkander onder scherts

en jolijt. Behalve met water uit zeven bronnen mag men
zich ook baden met rivierwater, op plaatsen waar twee

rivieren samenkomen (kali tjawang). Op zulke plaatsen is

het soms tot diep in den nacht eene vroolijke drukte van
menschen, die van heinde en ver daar samenkomen; op

de Steenen in de kali tjawang of langs de oevers wordt

wierook gebrand en worden bloemen neergelegd, doch in

het water is er van geene gewijde, maar slechts van eene

uitgelaten stemming sprake. Voor hetzelfde doel gaan velen

ook naar het Zuiderstrand. Terwijl vrijage hoofdzaak is bij

het gebaad der jeugd, baden zich de ouderen, gehuwden,
uit den wensch naar rijkdom, voorspoed en lang leven.

Niet in alle deelen van Midden- en Oost-Java is Nispu

Sa‘ban in gelijke mate bekend bij godsdienstigen en ongods-

dienstigen; in de residentie Kediri bijvoorbeeld en in het

regentschap Bodjonegoro moeten streken zijn, waar de wong
abangan volslagen onverschillig staan tegenover dezen nacht,

terwijl daar slechts de godsdienstig ontwikkelden den hei-

ligen nacht in eere houden. Maar in de meeste streken nemen
toch ook zij, die hunne plichten als Muslims verwaarloozen,

op hunne wijze aan de herdenking deel. Het gevolg daarvan
is niet enkel, dat onmoslimsche gebruiken en voorstellingen

hand in hand gaan met Moslimsche, maar ook dat de viering

hier en daar een wereldsch karakter verkrijgt, ja zelfs de
trekken aaneemt van een volksfeest.

In het Semarangsche, de Kedoe, het voormalige gewest
Bagelen, in de Vorstenlanden kent men de godsdienstige
viering in moskeeen en langgar’s, kent men ook, althans
hier en daar, de godsdienstige nachtwake en het vasten
op 15 Sha‘ban. Uiteraard is het geloof aan de heiligheid

van den nacht niet in alle lagen der godsdienstige bevol-
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king even diep doorgedrongen, en zelfs openbaart zich

reeds in verlichte rechtzinnige kringen, met name bij de
invloedrijke „Moehammadijah”, bet streven om de geheele

viering in den reuk van onrechtzinnigheid te brengen. Een
eigenaardig bewijs echter van de beteekenis welke ouder-
wetsche rechtzinnige kringen te Soerakarta nog hechten
aan Separo (gelijk men, bij afkorting, bet feest somtijds

noemt), is dat de bekende hoogere godsdienstschool, gesticht

vanwege bet Soenanaat, „Manba‘ al-Ulum”, op l5 Sha'ban
gesloten is. De „Moehammadijah”-scholen daarentegen, te

Soerakarta en elders, zij’n gewoon geopend. Doch naast

de godsdienstige viering met Koranreciet, waken en bidden,

staat de volksopvatting dat men in dezen nacht liefst bui-

tenshuis moet vertoeven, o.a. om zich met water uit

minstens zeven verschillende bronnen, rivieren, badplaatsen
of putten te baden. Bij drommen begeven zich de menschen,
bijvoorbeeld te Salatiga, zoodra de avond gevailen is, naar
bekende badgelegenheden in den omtrek. De santri’s, zoo
zij ook aan het zevenvoudige baden mededoen, begeven
zich gewoonlijk eerst na middernacht naar die badplaatsen.

Wanneer men, al dwalende van de eene badplaats naar
de andere, eindelijk het zevende bad achter den rug heeft,

kondigt vaak het hanengekraai al het einde van den nacht

aan. Sommigen volgen bij hunne nachtelijke omzwerving
een vast plan: zij gaan een weg die hen langs zeven bad-

plaatsen voert en tegen den ochtend weer thuis brengt,

zoo is voor de menschen te Koetoardjo, de wegKoetoardjo-
Pitoeroeh-Boetoeh-Koetoardjo, omstreeks 16 paal ver, een

geschikte weg voor hun ommegang. Te Keboemen en te

Karanganjar kent men insgelijks dergelijke vaste wegen.
Alle waroong’s en pasar’s blijven open, zoodat de nachte-

lijke pelgrims zich onderweg van eten en drinken kunnen
voorzien. Hier en daar— Salatiga, Koetoardjo, wellicht ook
elders—ontstaan bij bekende badplaatsen formeele nachte-

lijke markten. Het gaat daar druk en vroolijk toe, tot

ergernis der ernstigen, die zich ook er aan stooten, dat de

lichtzinnigen de gelegenheid aangrijpen om met vrouwen
afspraken te maken. Toch gaat men zelden te ver over de
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schreef. Bij het huiswaartskeeren dragen mannen en vrouwen
veelal eenig water van de zeven bezochte badplaatsen in

kruiken of flesschen mede; de thuisblijvers drinken dit als

Zemzem-water, dat eene blakende gezondheid en een ge-

zegenden ouderdom verleent.

In Joana gaat het volk naar de brug Sigelap, op ander-

halven paal Westelijk van de hoofdplaats gelegen. Onder
die brug baadt men, ten einde de kracht van het Zemzem-
water deelachtig te worden, dat aardsch geluk brengt.

Zelfs lieden uit Pati en omgeving doen, al prevelende, den

tocht naar deze brug. De landbouwer vraagt voor het ko-

mende jaar een overvloedigen oogst, de koopman wenscht

zich voorspoed en rijkdom.

In Demak, Koedoes, Pati, Grobogan baden de godsdien-

stigen zich na middernacht met water uit zeven rivieren,

bronnen of putten. Van Koedoes valt de bijzonderheid te

vermelden, dat men eerst een bad neemt in de Kali Gelis,

daarna op andere plaatsen, terwiji men zorgt het laatste

bad thuis, bij eigen put, te nemen. In Grobogan vertelt

men, dat het zevenmaal herhaalde baden de zonden af-

wischt; men drinkt hier ook water uit zeven verschillende

plaatsen in het geloof, dat de geuite wensch van den drinker

in vervulling zal gaan.

Zooveel mogelijk ook kiest men voor het baden eene plaats,

waar twee rivieren zich met eene grootere rivier vereenigen.

In Jogjakarta is zulk eene plaats de samenvloeiing (tempuran)

van de Kali Opak, de Kali Winanga en de Kali Gadjahwong,
in het regentschap Bantool. Hier baden in den nacht van 15

Sha'ban honderden mannen en vrouwen tegelijk.

In de stad Jogjakarta sturen de adellijken, die zich niet

naar de openbare badplaatsen kunnen begeven, ’s avonds
hunne bedienden uit om water uit zeven verschillende put-

ten te halen in kruiken of emmers. Den nacht brengen zij

verder wakende door. De lagere stadsbevolking, voor zoover
zij niet aan de godsdienstige viering deelneemt, doet in dezen
nacht zevenmaal achter elkaar eene wandeling om de „Be-

teng” been: een gebruik dat herinnert aan den vorm van
tdpd die onder den naam laku (lampah) vooxal in de stad
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Soerakarta bekend is en o.a. hierin kan bestaan, dat men
’s nachts zevenmaal den Kratonmuur omloopt.

In Sidoardjo nemen de godsdienstigen de herdenking in

moskee of langgar op de traditioneele wijze getrouw in acht,

haar beeindigende met eene eenvoudige selametan. Velen
gelooven, dat God in den nacht van 15 Sha‘ban den menschen
heil en onheil toezendt.

In den uitersten Oosthoek van Java, in het district Ro-
godjampi, leeft eene eenvoudige, godsdienstige bevolking. De
Islam is in deze streek niet oud, de kennis van den godsdienst

vaak nog gering. Algemeen kent men in deze door Oesingers,

Javanen en Madoereezen bevolkte streek den nacht van 15

Sha‘ban als een heiligen nacht.Men herdenkthem op de van el-

ders bekende wijze in de moskee, waar ook de selametanwoxdt
aangericht. Na de selametan blijven sommige godsdiensti-

gen in de moskee achter om vrome oefeningen te houden,

doch te middernacht gaan zij huiswaarts om te slapen

;

slechts een enkele brengt ook het overige van den nacht

in de moskee wakende door. Wei gelooftmen, datindezen
nacht Gods zegen nederdaalt op aarde, zoodat het zaak is,

daarvan iets machtig te worden, maar men acht de nacht-

wake daarvoor niet noodig. De voorstelling van den hemel-

hoom schijnt onbekend te zijn, men weet ook niet van
Zemzem-water dat in dezen nacht opwelt, en men volgt

ook niet de gewoonte, zich zevenmaal te baden.

De nieuwere stroomingen in den Islam op Java hebben
Lailat al-Ni?f min Sha‘bdn niet onaangetast gelaten. De
strijd ging niet alle.en tegen de heidensche volksgebruiken,

waarmede de viering vaak gepaard gaat, maar ook tegen

de herdenking op zich zelve. Vindt men in de traditioneele

godsdienstige handboeken Lailat al-Ni§fmin Sha‘bdn slechts

eene enkele maal vermeld, met name in de /iqh-boeken,

waar dan de uit honderd rak‘ah’s bestaande salat lailat

nisf Sha‘ba.n eene bid'ah qabihah genoemd wordt, steunen-

de op H. Overleveringen die verzonnen(maudu‘) zijn '), waar

') Zie Ab0 Bakr IBN Muhammad Shatta, rdnat al- talibin, Djnz’ 1,

Kairo, 1342, biz. 270 vlg.
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verder ook het vasten na nisf Sha‘ba.n, dus na 15 Sha'ban,

hardm wordt verklaard ‘), de heiligheid van den nacht

schijnt aan ernstigen twijfel onderhevig. In de H. Overle-

vering wordt de nacht slechts vermeld als eene stonde waarin

God zonden vergeeft
: „God gaat op aan Zijne schepselen

in den nacht van het midden van Sha'ban, en vergeeft dan
aan Zijne dienaren, uitgezonderd aan twee : een haatdra-

gende en een menschendooder” ; „God daalt af in den
nacht van het midden van Sha'ban tot den meest nabij-

zijnden hemel, en vergeeft dan aan meer [menschen] dan
het aantal haren van de kudden van Kalb [bedraagt]” ®). De
Moslimsche uitleggers van den Koran hebben eene aandui-

ding van den nacht meenen te vinden in het begin van de

suraf al-Duchdn (Kor. 44:1-3): „Ha-Mim, bij het duidelijke

Boek! Wij hebben het nedergezonden in een gezegenden

nacht, Wij waren vermanende: [in een nacht] waarin alle

ding in wijsheid wordt beslist”. Al- Baidawi verklaart de

woorden „een gezegenden nacht” als te beteekenen of de

Lailat al-Qadar bide Lailat al-Bard’ah, d.i. Lailat al-Ni?fmin
Sha'bdn ^). Al-Tabari deelt in zijnen Korancommentaar uit-

voerig de verschillende uitleggingen mede van de woorden
„een gezegenden nacht” en „waarin alle ding in wijsheid

wordt beslist”, die of in vefband worden gebracht met den
Nacht van het Raadsbesluit of met den Nacht van het

Midden van Sha‘ban; hij zelf komt tot de slotsom, dat

Lailat al-Qadar bedoeld is ®). Zooveel blijkt wel uit het

bijgebrachte materiaal bij Al-Tabari, dat men en Lailat al-

Qadar, vallende in de maand Ramadan, en Lailat al-Nisf

min Sha‘bdn beschouwd heeft als een gewichtig jaarlijksch

') rSnat al-talibin, Djuz’ II, biz. 273; volledigheidshalve zij nog ver-

meld, dat het verbod van vasten in de tweede helft van Sha'ban niet

geldt, le indien men reeds vddr of op 15 Sha‘ban vastte, 2e indien men
gewoon is op bepaalde dagen, bijv, Maandag en Donderdag, te vasten,

3e indien men door eene gelofte (nadhr) tot vasten gebonden is.

2) Ahmad ibn Hanbal, Musnad, Kairo, 1313 H., Djuz’ II, biz. 176.

3) Ahmad IBN Hanbal, t.a.p., Djuz’ VI, biz. 238.

*) Al-BaidawI, Anindr al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil, bij Kor. 44:2.

3) Al-TabarT, Djami‘ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’dn, bij Komn 44:1-3;
in de Kairosche uitgave, Djuz’ 35, biz. 64 vlg.
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tijdstip in de beschikking van ’s menschen lot. Wensinck
heeft, in verband met het feit dat in bet oud-arabische
zonnejaar de maand Sha‘ban in den zomer viel, de onder-
stelling geopperd, dat de weken v66r en na de zomerzon-
newende eene godsdienstige beteekenis hadden ; die tijdkring

had haar middelpunt in het midden van Sha'ban, en zoo
verklaart zich, dat de dag in het midden van die maand
tot heden toe de trekken van een nieuwjaar vertoont I).

Bij deze hypotbese schijnen eenige voorstellingen en
gebruiken op Java aan te shiiten: Lailat al~Nisfmin Sha‘ban
is hier de aanvang van een nieuwen tijdkring, die eigenlijk

eerst recht begint met ‘Id al-Fitr op 1 Shawwal, het feest

der vernieuwing bij uitnemendheid, de tusschenliggende

„doode” weken dienen tot voorbereiding door vasten, ook
de geesten der afgestorvenen maken dan een overgangstijd

door.

De volksopvattingen en gebruiken omtrent dezen nacht

vinden intusschen hun waarborg niet in de authentieke

bronnen van den godsdienst: Koran en Sunnah. Zij zijn

bid‘ah’s en als zoodanig verwerpelijk. Daarom is er uit het

kamp dergenen die den godsdienst willen zuiveren van
verkeerdheden, verzet gerezen tegen de herdenking van
dezen nacht. Het Egyptische Reformisme, hier te lande het

zuiverst vertegenwoordigd door de „Al-Irshad”-beweging,

staat afwijzend tegenover de vereering van den nacht van
het midden van Sha‘ban, gelijk het ook afwijzend staat

tegenover het geloof aan de beteekenis van den laatsten

Woensdag in de maand Safar, tegenover de heiligenveree-

ring, de gewoonte van talqin bij begrafenissen, en zoo veel

meer. De leider der „Al-Irshad”-beweging, Abmad Surkatl

al-Ansari, leert dat de H. Overleveringen omtrent het bij-

zondere karakter van Lailat al-Nisf min Sha‘bdn alle zwak
{da‘if) zijn, verwerpt daarom ook de gewoonte om op
den avond van 15 Sha‘ban met eene bepaalde bedoeling

*) A. J. Wensinck, S h a b a n, in Enzyklopaedie des Mam s.v., uitvoe-

riger in Arabic New Year and the Feast of the Tabernacles, Amsterdam,

1925, p. 11 s. (Verband. d. K. Akad. v. Wetenscb., Afd. Letterk., N.R. DL
XXV No. 2). :
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Yd-Sin te reciteeren en gebeden op te zenden: al deze

vrome oefeningen zijn goed en verdienstelijk op zich zelf,

maar het is onjuist om er eene bijzondere waarde aan te

hechten als zij verricht worden op den avond van 15 Sha‘ban.

Ook het vasten op 15 Sha‘ban is volgens hem niet sunnah,

het is slechts mubdh, gelijk alle vrijwillige vasten is, voor-

zoover het niet uitdrukkelijk hardm is verklaard.

„Moehammadijah”, het genootschap voor inwendige zen-

ding onder Moslims, zooals men het zou kunnen kenschet-

sen, telt onder zijne leden ook vele aanhangers der Refor-

mistische denkbeelden. Het is van belang, op te merken,

dat de „Moehammadijah”-beweging niet is uitgegaan van
het Egyptische Reformisme, al was de stichter, Kjahi Dah-
lan, ermede bekend

:
„Moehammadijah” is wel in de eerste

plaats te verklaren als een terugslag op de kerstenings-

pogingen van Zending en Missie, eerst in de tweede plaats

is het eene hervormingsbeweging. In godsdienstige toe-

spraken en in geschrifte hebben voormannen van „Moeham-
madijah” geijverd tegen het bijgeloof dat met de herdenking

van 15 Sha'ban verbonden is. Zoo hield een muballigh

(godsdienstig propagandist) op eene openbare vergadering

van „Moehammadijah” ergens in Banjoemas in 1930 een

vertoog tegen het bijgeloof, dat men, op Nispu Sa‘ban

badende met water uit zeven putten, eigenlijk met Zemzem-
water zou baden, en daarmede zou bevorderen, als man,
dat men spoedig eene vrouw, als vrouw, dat men spoedig

een echtgenoot vindt. Verder keurde hij het af, dat santri’s

driemaal Yd-Sin reciteeren, in het geloof zich daarmede een

lang leven en overvloedig levensonderhoud te verzekeren.

Het is wel mogelijk — aldus vervolgde hij spottende — dat

mannen en vrouwen die samen bij zeven putten baden,

spoedig een echtgenoot vinden, want dat baden gaat

gepaard met een gejok en eene gemeenzaamheid, die stellig

bevorderlijk zijn aan eene innige verhouding tusschen de
geslachten, en, wat betreft het geloof van santri’s dat zij

door herhaald reciet van Yd-Sin lang leven en welvaart
verwerven, dit zal ten gevolge hebben, dat er weldra
geene doode santri’s en geene behoeftige santrts meer zijn

!
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In hetzelfde jaar richtte een lezer van het tijdschrift „Bin-

tang Islam” zich tot de redactie te Jogjakarta met de vraag,

hoe hij had te denken over de gebruiken die in het midden
van de maand Sha‘ban overal onder de Moslims in zwang
zijn : het verrichten van saidf, het reciteeren, vele honderden
malen, van Qulhu ; was het waar, zoo vroeg hij, dat God in

die maand meer zonden vergeeft dan in andere maanden ? dat

het Zemzem-water zich over de geheele wereld veiBpreidt ?

De redactie van „Bintang Islam”, bestaande uit vooraan-
staande leiders van „Moehammadijah”, diende den vrager

omstandig van antwoord
; de kern van deze moderne fatwd

moge hier vermeld worden: het verrichten van bijzondere

godsdienstige oefeningen in het midden van Sha'ban is eene

hid‘ah, want die oefeningen zijn noch in den Koran, noch in

den Hadith voorgeschreven, en ook de Imam’s hebben ze

niet goedgekeurd. Die Nisfu Sa‘ban waarnemen, zullen er

geene verdienste mede verwerven, maar de Hel. De hadith,

luidende: „God daalt af in den nacht van het midden van
Sha‘ban tot den meest nabijzijnden hemel, en vergeeft dan
aan meer [menschen] dan het aantal haren van de kudde
van Kalb [bedraagt]”, is leugenachtig, het is geene uitspraak

van den Profeet Mohammed, en Al-Bucharl en Al-Daraqut-

ni‘) zeggen dat deze hadith zwak is. Een andere hadith is

eveneens leugenachtig: „Wanneer het de nacht van het

midden van Sha‘ban is, brengt dan den nacht door met
salat en den volgenden dag met vasten, want God daalt

erin af, bij het ondergaan van de zon, naar den meest na-

bijgelegen hemel, en spreekt dan: wie vraagt om vergeving?

ik zal hem vergeven; welaan, wie vraagt om levensonder-

houd? ik zal hem levensonderhoud geven; welaan, wie is

er in beproeving? ik zal hem genezen, enzoovoort, enzoo-

voort, totdat de dageraad opkomt” ^). Deze hadith is leugen-

achtig en mau4u\ omdat onder zijne overleveraars ver-

valschers van de H. Overlevering zijn, zooals de Imam Ahmad

*) Zie over Bern L Govdziuer, Muhammedanische Studien, ll, Halle,

1890, S. 257; C. BROCKEIMANN, Geschichte der arabischen Litteratur, I,

Weimar, 1898, S. 165.

.

, Noot No. 2 pagina 22.
' ,
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en Ibn Mu‘m zeggen, terwijl ook Al-Nasa’I hem verwerpt.

De salat, de du‘a’, het reciet van Yd-Sin, het geloofdat men
op 15 Sha‘ban veel levensonderhoud en gemakkelijk ver-

geving kan erlangen, dat het Zemzem-water over de geheele

wereld stroomt, dit alles is zuiver bijgeloof. Volgens den
Path al-Mu'in') is de salat in de Lailat al-RaghSib, in de

Lailat al-Nisf min Sha‘bdn, en op den ‘AshurS dag eene

leelijke bid‘ah (bid‘ah qabihah), en de overleveringen daar-

over zijn verzonnen. Men vervulle de werkelijke geboden
van den Islam, die vermeld staan in den Koran en in

de gezonde H. Overlevering, om gelukkig en voorspoedig

te zijn!*)

De nieuwere stroomingen in den godsdienst op Java zijn

aan Lailat al-Nisf min Sha'bdn dus niet gunstig gezind. Of
de herdenking met hare bijgeloovige gebruiken daaiom
spoedig tot het verleden zal behooren ? Volksgeloof heeft

eene taaie levenskracht, en het geloof aan de heiligheid

van dezen nacht wordt nog gestadig gevoed nit de „Moeder
der Plaatsen”, het heilige Mekka. Het Wahhabietische be-

wind, dat zoovele andere bid‘aKs opruimde, liet de viering

van dezen nacht in de heilige moskee van Mekka bestaan.

De pelgrims der laatste jaren hebben het alien kunnen
medemaken, hoe daar de bijzondere godsdienstoefening in

den avond van 15 Sha'ban nog altijd plaats vindt, hoe de
menschen zich nog altijd verdringen om het water van de
Zemzem-bron machtig te worden.

uu

Jlxo

*) Van Zain al-Din al-Malaibari, opgenomen in de Tanat al-talibm,

zie boven, biz. 415, noot.

2) Bintang Islam, Tahoen VIII, No. 1 (10 Januari 1930).



Het boek der tien Vizieren in het
Maleisch

door

Dr. P. VOORHOEVE.

Toen Brandes zijn studies publiceerde over het boek der

tien Vizieren in het Maleisch ’) beschikte hij nog niet over
een zoo voortreffelijken gids op het gebied der 1001 Nacht-
en dergelijke verhalen als Chauvin’s Bibliographie des ouvra-

ges arabes en kende hij het handschrift der Maleische

Hikajat Bachtiar uit de collectie Van der Tuuk nog slechts

bij name ®). Door het raadplegen van deze bronnen is het

mogelijk, de resultaten van Brandes’ onderzoek te preci-

seeren en aan te vullen.

De door Brandes gebruikte Nederlandsche vertaling van
de 1001 Nacht kan geen bewerking zijn van den oorspron-

kelijken Franschen tekst van Galland, daar hierin de ver-

halen-cyclus der tien Vizieren niet voorkomt ®). Ze moet
teruggaan, rechtstreeks of door bemiddeling van de Duitsche

vertaling van Habicht, op de door Gautier uit verschillende

bronnen aangevulde heruitgave van Galland. Bij Gautier

vinden we : Les dix vizirs d’apres le BahtyS.r-nimeh ou
plutot d’apres la traduction d’ Ouseley *), dus een tien

Vizieren-boek uit het Perzisch vertaald, niet uit het Arabisch.

') Feestbundel De Goeje biz. 96 -104 (1891); TBG 38 biz. 191 - 273

en 379 - 403 (1896) en TBG 41 biz. 292 - 299 (1899).

2) Thans te Leiden, Cod. Or. 3197 (1) ; een door een onbekwamen
djoeroe toelis gemaakte copie te Batavia, collectie Brandes no 503. Brandes

hield het, voordat hij het gelezen had, voor een Hikajat Ghoelam (Feestb.

biz. 104).

3) Zie de inhoudsopgave van het boek van Galland bij Chauvin IV

p. 145 - 147.

Chauvin IV p. 94.
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Hierraee is het door Brandes veronderstdde verwarrende

dooreenloopen van Arabische en Perzische versies ’) als

een misverstand ter zijde gesteld. Tegenover de Arabische

redacties van het boek der tien Vizieren, die gekenmerkt

zijn door een bepaalde volgorde der ingeschoven verhalen

en door het ontbreken van den naam Bachtiar, staat een

Perzische groep, gekenmerkt door een andere volgorde der

verhalen en door het behoud van den naam Bachtiar. De
Maleische Hikajat Ghoelam is een vertaling van een Ara-

bische redactie, de eigenlijke Hikajat Bachtiar, d.i. de tekst

van het handschrift van Van der Tuuk, vertegenwoordigt

de Perzische tak van overlevering. Met deze laatste houden
wij ons verder uitsluitend bezig*).

Brandes noemt in zijn artikelen drie fragmentaire Maleische

vertegenwoordigers van de Perzische groep : de verhalen

uit het boek der tien Vizieren, die opgenomen zijn in de

Hikajat Kalila dan Damina, en twee werken, die met het

boek der tien Vizieren niet veel meer gemeen hebben dan
het lijstverhaal, n.l. het door Von Dewall onder den titel

Hikajat Bachtiar gepubliceerde handschrift®) en de zgn.

„groote* Hikajat Bachtiar *), waarvan twee redacties be-

staan, te vinden in een compleet handschrift in de coUectie

Raffles en in een fragment in de collectie Brandes ®). Toen
Brandes later het handschrift van Van der Tuuk nader

>) TBG 38 biz. 217.

2) Wij laten daarbij in het midden of deze Hikajat Bachtiar onmid-

dellijk uit het Perzisch vertaald is, of uit een bewerking in eendertalen

van Voor-Indie. Vgl. Brandes, Feestb. biz. 105. — Een Arabische redactie,

overeenkomend met de Hikajat Ghoelam, kan men o.a. leeren keiineo

uit Weil’s vertaling van de 1001 Nacht. In de nieuwe vertaling van Litt-

mann is het boek der tien Vizieren niet opgenomen.

3) Batavia, Coll. v.d.W. no 179 ;
Leiden Kl. 38 zou hiervan volgens

Klinkert (aangehaald in het Batav. Nieuwsblad van 24 Sept. 1887) het

origineel zijn.

„Groot” in tegenstelling tot de kleinere Hikajat Ghoelam (Feestb.

biz. 99).

s) Dat van Raffles te Londen, no 63 van zijn collectie * de inhoud voor

zoover mogelijk meegedeeld door Brandes TBG 38 biz. 242—252 en TBG
41 biz. 292— 299. Dat van Brandes te Batavia, no 121 van zijn collectie,

inhoudsopgave TBG 38 biz. 252—271, excerpten aldaar biz. 379—403.
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leerde kennen determineerde hij het direct als behoorende
tot de Perzische groep; hij schreef er in: „Red. overeen-
komende met de in de Kalila dan Damina opgenomen
verhalen ..... Deze tekst sluit zich bij die van Lescallier

enz. aan” ') en in zijn copie van het handschrift
:
„Hikayat

Radja Azbach (vgl. Lesc. enz.). Bij deze redactie sluit zich

de vorm der verhalen, aan de Kal. dan Dam. aan het einde

toegevoegd, direct aan.”

Voor een strikt bewijs van deze steUingen zou men
moeten beginnen met den tekst van deze redactie zoo goed
mogelijk vast te stellen. Daarvoor zijn beschikbaar het

exemplaar van Van der Tuuk, afkomstig uit Baroes en
geschreven tijdens zijn verblijf aldaar, dus waarschijnlijk

een voor hem vervaardigde copie, en twee copieen uit

Benkoelen, kort na elkaar wellicht van eenzelfde hand-
schrift gemaakt *). Vervolgens zou men dezen tekst met het

Perzisch en met de Kalila dan Damina moeten vergelijken.

De te Batavia aanwezige copie is een ware kakographie
en leent zich daarom niet om er voorbeelden ter demonstra-

tie van Brandes’ stelling uit aan te halen. Zonder in bij-

zonderheden te treden valt echter reeds het volgende op
te merken

:

De volgorde der ingeschoven verhalen stemt volkomen
overeen met de Perzische teksten; de Hikajat Kalila dan
Damina heeft een enkele omzetting en staat daardoor iets

verder van het origineel af. In het door Brandes als voor-

beeld aangehaalde ingeschoven verhaal van den koning,

die zijn twee ministers doodt, komt deze redactie nu eens

meer met het Perzisch, dan weer met de Kalila dan Damina
overeen ; ze staat duidelijk tusschen deze beide in. Zij heeft

reeds het specifiek Maleische invoegsel, n.I. het verhaal

van het huwelijk van Prins Neushoornvogel met Prinses

Musch ®). In het lijstverhaal sluit zij zich, in tegenstelling tot de
pseudo-Hikajat Bachtiars (Raffles, fragment Brandes en Von

’) Aangehaald door Juynboll, Catalogus Mai. en Sund. Hss.

biz. 155.

*) Van Ronkel, Supplement-Catalogus Leiden biz. 4, no 9 en 10.

Zie Merover beneden.
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Dewall) vrij nauw bij de Perzische teksten aan. Wehebben
dus in haar een complete bewerking van bet Perzische

Bachtyar-ntmeh. Jammer dat haar literaire waarde naar bet

schijnt niet hoog aangeslagen kan worden, tenzij bet Benkoe-

lenscbe bandscbrift beter blijkt te zijn dan dat nit Baroes.

Hoe en waar de beide redacties met vele ingevoegde

vertellingen ontstaan zijn is tbans niet nit te maken ; van

bet belangrijkste bandscbrift, dat van Raffles, is de inboud

zelfs nog steeds niet voUedig gepubliceerd. Alle vertellingen

in de ngroote” Bacbtiar scbijnen tot bet Arabiscb-Perziscbe

genre te bebooren; bet is dus niet onmogelijk, dat van
deze imitatie van bet boek der tien Vizieren nog eens

een origineel in bet Perziscb of in een der talen van Voor-

Indie gevonden wordt.

lets meer kan gezegd worden van den tekst vanVon Dewall.

Het excerpt van Brandes kan met bebulp van bet band-

scbrift nog eenigszins aangevuld worden. Als naam van

bet oorspronkelijke rijk van Bacbtiars vader geeft bet bs.

:

blijkbaar een rest van Seistan, zooals de Perzische tekst

heeft'), of van bet Turkestan van de „groote” Hikajat Bacb-

tiar. De moeilijke vraag, door welks beantwoording Bacbtiar

de aandacbt van den koning trekt, luidt als volgt: Er zijn

vier mannen, die overspel bedreven bebben. De eerste moet
volgens de wet gedood worden, de tweede een zoenoJffer

brengen, de derde heeft geen schuld, en de vierde moet
gegeeseld worden. Welke zijn deze vier? Bacbtiar antwoordt:

Een getrouwde man, die overspel doet, moet gedood worden.

Hij, die weet, dat overspel verboden is, en het toch doet,

moet gegeeseld worden. Hij, die uit onwetendheid deze zonde

bedrijft (bijv. een minderjarige), moet zich beteren (en een

zoenoffer brengen). Indien een slaaf door een vrouw vrij-

gekocht wordt en zij dwingt hem overspel met haar te

bedrijven, dan heeft hij geen schuld. — Verder is door den
uitgever weggelaten de droom, door een der ministers

aan den koning verteld om hem tegen Bacbtiar te waar-

*) Feestb. biz. 101, naar de Hollandsche 1001 Nacht.
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schuwen. Een zeker koning raadpleegde een sterrenwiche-

laar, Deze decide hem mede, dat zich in zijn paleis een
neger (orang Habsji jang hitam) in een kist bevond, het-

geen waar bleek te zijn '). In het tweede ingeschoven ver-

haal *) wordt verteld dat de vorst van Tjina aan den
visscher op zijn verzoek een schrabmes en een rol metaal-

draad (dawai selingkar) zond, dit laatste blijkbaar om
er hengelhaken van te maken. Eigener beweging voegt
hij er dan nog de aap (beroek) bij, die zijn meester later

manieren leert en hem een prinses als vrouw bezorgt. Uit

den gecastigeerden tekst bij Von Dewall blijkt niet duide-

lijk, hoe handig de aap het bezoek van den visscher, die

voor een prins uit den hemei meet doorgaan, bij de prinses

in elkaar zet. Hij laat zijn meester wachten, tot de prinses

in slaap gevallen is. De visscher ziet de lekkernijen, die

klaar staan om hem te onthalen; hij doet zich, zonder dat

iemand hem opmerkt, daaraan te goed en vervolgens „gaat

hij naar de rivier” in de voorgalerij. Den volgenden ochtend

verwijt de prinses den aap, dat de hemelsche prins niet

gekomen is. De aap zegt: Hij is wel naar Uw paleis gegaan,

maar keerde terug omdat het in Uw voorgalerij zoo vree-

selijk stonk. De prinses is hierover zoo beschaamd dat zij

zonder verder onderzoek naar de afkomst van den hemel-

ling in het huwelijk toestemt — In het derde verhaal ver-

meldt het handschr. wel degelijk, hoe Padal het bewijs

levert van de schuld van Siti Dinar; hij weet door middel

van een oude vrouw een kain van haar te krijgen, en te

weten te komen, dat zij een moedervlek tusschen de borsten

heeft®). — Het vijfde verhaal is door Brandes reeds uit het

handschrift weergegeven; de wensch van de koningin is

echter niet „dat de vorst altijd schoone en jonge vrouwen
in zijne omgeving moge hebben”, doch dat zij, die hun

>) Dit is niet anders dan een verminking van het verhaal van de

lachende visch ; zie de aanteekening in mijn Overzicht van de volksver-

balen der Bataks bij no 169 (biz. 164).

Volledig gepubliceerd door Klinkert, Boenga Rampai Besar (Groote

Bloemlezing), Leiden 1898, biz. 308 ew.
Evenzoo in de „groote” Bachtiar ftagm. Brandes no 39.
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opwachting bij den vorst komen maken, volmaakt, jong en

schoon mogen zijn.

Beschouwen we deze redactie nader, dan zien we dat

het lijstverhaal door de ingevoegde vertellingen beinvloed

is ')• De vader van Bachtiar vlucht bier niet, zooals in het

Perzisch, voor zijn minister, maar voor zijn jongeren breeder,

evenals de vorst in het vierde ingeschoven verhaal. De
koningskeuze door den statieolifant is een trek, die in vele

verhalen voorkomt*), maar die bier wel aan het vierde

ingeschoven verhaal ontleend zal zijn. Dat het land, waar
Bachtiars vader na zijn vlucht regeert, aan het eind van

het handschrift Semanta Indera genoemd wordt, is waar-

schijnlijk slechts een verwarring met het eerste ingeschoven

verhaal, waarin dit rijk voorkomt.

Van het eerste ingevoegde verhaal zijn mij geen volle-

dige parallellen bekend ; het begin hangt samen met het

lijstverhaal van de Hikajat Bajan Boediman, zooals vooral

uit de in de „groote” Bachtiar voorkomende redactie (no

63 van het fragm. Brandes) duidelijk blijkt®).

Het tweede ingeschoven verhaal is een combinatie van

twee, beide afzonderlijk in den archipel bekende verhalen;

de hengelaar, die een visch aan een vreemden vorst stuurt

en diens dochter in rail krijgt, en de tegenhanger van onze

ngelaarsde kat”*).

Het derde verhaal komt ook in de „groote” Bachtiar

voor. In het Gajosche verhaal Bangt’ Amat (no 4 der

Dus een herhaling van hetgeen bij het ontstaan van het boek der

tien Vizieren verondersteld w-ordt door Basset, aangehaald bij Noldeke,
ZDMG 45 p. 97: Basset weist darauf hin . . . dass sich alle wesentlichen

Ziige der Rahmenerzahlung in den einzelnen Geschichten %viederfinden.

2) Zie de literatuur aangehaald bij De Vries, Volksverhaien II, biz. 380

(aant op no 142).

2) Zie TBG 41 biz. 447 en Overzicht van de volksverhaien der Bataks

no 181 I2. Ook vertoont dit verhaal eenige overeenkomst met dat van
Abu Tamam in het boek der tien Vizieren, zie Ghauvin VIII p. 86.

Zie voor het eerste verhaal mijn Overzicht no 134, De Vries,

Volksverhaien II no 182 en no III der Soembawareesche teksten van Prof.

Jonker, die binnenkort in BKI gepubliceerd zullen worden. Voor het

tweede : De Vries, Volksverhaien I no 22.
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ongepubliceerde teksten van Snouck Hurgronje en Hazeu)
wordt aan het slot, zonder veel samenhang met het voor-
afgaande, verteld : Een jonge man weet een kleed van de
vrouw van een koopman te krijgen als bewijs, dat hij bij

haar in huis is geweest. Zij laat een gouden schoen ma-
ken en eischt van hem de andere terug, die hij uit haar
huis gestolen zou hebben. Hij bekent, dat hij niet in het
huis is geweest en wordt gedood. Waarschijnlijk is dit

Gajosche verhaal uit een „groote” Bachtiar afkomstig;
immers als no 3 van de Gajosche collectie vinden we de
vertelling van den prins en de nachtegaal precies als no
43 van het fragment Brandes ’)•

De vierde ingevoegde vertelling, de bekende Eustachius-

legende, is in het Maleisch afzonderlijk bekend als Hikajat

Poespa Wiradja. De Bataksche versie, medegedeeld in het

tweede deel van Volksverhalen uit Oost-lndie door Dr.

Jan de Vries biz. 170 wijkt hiervan zeer af; zij is, naarmij
onlangs bleek, rechtstreeks ontleend aan de 1001 Nacht ®).

Van de vijfde vertelling ken ik geen varianten.

Deze heele door Von Dewall uitgegeven Hikajat Bachtiar

heeft minder Perzisch-Arabische eigennamen dan de andere

redacties. Zoo heet bijv. de hoofdpersoon in de eerste

vertelling si Pemikat, in de tweede si Pengail; in de vierde

komen in het geheel geen eigennamen voor. Waarschijn-

lijk moeten wij daarom in dit werk zien niet een vertaling

van een overwalsch boek, maar een door een Maleier sa-

mengesteld uittreksel uit een bestaande Maleische „groote”

Hikajat Bachtiar, waaraan hij het lijstverhaal en tenminste

twee ingeschoven verhalen ontleende. Indien hij de andere

drie niet eveneens in zijn voorbeeld aantrof heeft hij no

0 Uitvoerige bibliographie over het verhaal van den prins en de

nachtegaal bij Chauvin III p. 103, IX p. 30.

2) Chauvin VI p. 161 (no 325). In het Bataksch slechts een, moderne,

variant; de schrijver hiervan heeft wel opzettelijk, om zijn verhaal toch

nog een Bataksch tintje te geven, aan het eind gezegd, dat het eiland

waar de gelukkige hereeniging plaats greep, den naam Samosir kreeg

!

Zie De Vries, Volksverhalen 11 aant. bij no 134. Ook het boek der tien

Vizieren heeft een verhaal over een gelukkige hereeniging, zie Chauvin

VIII p. 80 en VI p. 166 (no 327 E).
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4 kunnen ontleenen aan de Hikajat Poespa Wiradja en dan

tevens het lijstverhaal daarnaar vervormd, en no 2 wel-

licht uit de mondelinge overlevering geput.

Ten slotte nog een opmerking over de vertelling van

den neushoornvogei en de musch. Zij gaan naar den vogel

Saidi di Tandjoeng om te vragen, of hun huwelijk ont-

bonden moet worden of niet. Volgens de Kalila dan Damina
had de neushoornvogei onderweg honger gekregen enzich

van een kantjil meester gemaakt, die hem, en na hem
verschillende andere belagers, echter bewoog hem los te

laten door het zingen van een loflied. Ten slotte brengt

een oude man de kantjil bij de rivier, uit vrees dat wel-

licht een ander hem nog pakken zal. Men vraagt zich af,

waarom een dwerghert bij een rivier bijzonder veilig zou

zijn. Dit wordt opgehelderd door de lezing van de Hikajat

Bachtiar (hs. Van der Tuuk), waar in plaats van kantjil

staat: anak roean sent, een klein jong van een roean-visch.

De visch wordt door den ouden man uit den put, waarin

hij zich bevond, naar de rivier overgebracht en daar in

vrijheid gesteld. Dan komt echter juist Saidi di Tandjoeng,

pakt de visch (die voor hem nog veel te groot is), en begint

met hem om het hardst te trekken, aldus demonstreerende, dat

we ons niet moeten meten met iemand die geen partuur

voor ons is. In het Bataksch komen „musch en neushoorn-

vogei” en „het loflied” afzonderlijk voor; in het eerste

wordt gesproken van een paling, in het tweede van een

itok-vischje. Bij de Toradjas zijn in „het loflied” de per-

sonen : reiger en kikvorsch. In het Javaansche verhaal

over het huwelijk van reiger en emprit treedt als scheids-

rechter een ijsvogel op, die beweert een walvisch te willen

inslikken '). De Hikajat Kalila dan Damina staat dus vol-

komen alleen met zijn kantjil. Daar bovendien deze tekst

voor dwerghert niet kantjil maar pelandoek pleegt te

') Zie mijn Overzicht no 52 en 53 en voor het Javaansche verhaal

De Vries, Volksverhalen II no 152. Nogal afwijkend in de Serat Kantjil

(TBG 37 biz. 138); daar komt wel een kantjil in het verhaal voor, docli in

de rol van scheidsrechter.
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gebruiken, moet kantjil wel een verkeerde lezing zijn. Het
eenige handschrift dat ik kon raadplegen heeft dan ook
niet kantjil maar Dit kan moeilijk anders zijn dan
het Perzische kilindjdr, een kreeft of krab. Zulk een beest

past bier uitstekend; het is klein, en toch een iasti-

ge tegenstander voor een klein vogeltje. Gonggrijp heeft

het woord blijkbaar niet begrepen en er kantjil van ge-

maakt ').

Een toespeling op ons verhaaltje komt reeds in de Hikajat

Hang Toeah voor (biz. 98 ed. Volkslectuur) : sepertipantoen

orang toea-toea
:
jang enggang itoe sama enggang djoega,

jang pipit itoe sama pipit djoega. Hierdoor en door de
tamelijk wijde verbreiding in de volksoverlevering van den
archipel zou men geneigd zijn aan te nemen, dat de ver-

telling pas in de Maleische bewerking van het boek der

tien Vizieren ingevoegd werd. Maar nu vertoont juist dit

„specifiek Maleische” invoegsel een Perzisch woord, dat

verder in het Maleisch geheel ongebruikelijk is. Een tegen-

strijdigheid, die ik bekennen moet voorshands niet te kun-
nen oplossen ^).

*) De verkiaring die ik in mijn Overzicht, aant. bij no 53, van het

optreden van een dwerghert in dit verhaaltje gaf blijktdns onjaist te zijn.

2) Het is niet bepaald onmogelijk dat de verhaleii in de volksoverle-

vering uit het Perzische werk afkomstig zijn; men zie slechts wat de

Bataks van het Papegaaienboek gemaakt hebben (Overzicht no 181).

Maar het kan ook zijn dat het verhaaltje hier reeds bekend was, toen

de vertaling uit het Perzisch gemaakt werd. Of moet men veronderstelien,

dat de schrijver van de Hikajat Kalila dan Damina slechts zijn kennis

van het Perzisch heeft willen luchten door in een inheemsch verhaaltje

een Perzisch woord te gebruiken? Maar dan is het wel merkwaardig,

dat dit woord juist beter in het verhaal past dan de inheemsche equivalen-

ten in de andere varianten!



Bali’s hoogtijden
door

Dr. R. GORIS.

Bij enkele gelegenheden ') heb ik reeds iets over den

Balischen feestkalender kunnen mededeelen. Thans zal ik

tracbten een vollediger overzicht te geven van de feesten,

die volgens dien kalender gevierd worden;waarbij al direct

opgemerkt dient te worden, dat er niet een, docb twee

kalenders op Bali gebruikt worden, nl. een Hindoe-Baliscbe

en een Javaanscb-Baliscbe.

Overbeide kalenders een kort woord. De Hindoe-Baliscbe

kalender is opgebouwd uit twaalf solair-lunaire maanden,
van 29 of 30 dagen, gerekend van nieuwe maan tot nieuwe
maan (tilem). De eerste maandbelft beet dus licbte (was-

sende) maan, Bal. tanggal, de tweede belft, die na voile maan
(poernama) begint, beet panglong, dat is dus de afnemende
maan. Deze beide perioden komen overeen met ?uklapaksa en
k|-§riapak§a bij de Hindoes. Terwijl er in Indie twee systemen
van tellen zijn, zoowel een, dat de maand met voile maan,
als een, dat de maand met nieuwe maan laat beginnen ®),

*) In twee reeksen artikelen in het Balische maandblad Bhawandgara
nl. „Perhitoengan tahoen Hindoe-Bali” in I, 2 (Juli *31)

; I, 3 (Aug. ’31) en

I, 12 (Mei ’32
) ; en „Hari raja orang bali-liindoe”, in I, 10 (Maart ’32), II,

1 (Juni ’32), 11, 2 (Juli ’32) en II, 4 (Sept. ’32). Voorts in Djdwd 1932,

no. 6, p. 310—312.

2) Het nieuwe-maan systeem heet amanta, en wordt in Zuid Indie,

Maharastra en Bengalen gevolgd; vermoedelijk hebben deBaliers het dus
uit Bengalen gekregen. (Nalanda invloed).

Het andere systeem beet purnimanta, gevolgd in Hindustan en Talin-

gana. Opmerking verdient nog, dat het amanta-systeem ook gevolgd wordt
in de Suryasiddhanta, een astronomisch werk uit ± 400 A. D. Hoewel
mij van Balische zijde verteld werd, dat er hier en daar op Bali ook w'el

eens een tijdrekening gevolgd werd van voile maan tot voile maan, kon
ik bij navraag hierover geen nader uitsluitsel krijgen.
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is op Bali het laatste systeem van kracht. Merkwaardig is

voorts, dat voile maan altijd poernama genoemd wordt,
terwijl het Skt. woord voor nieuwe maan amawasya slechts

een enkele maal in de oudere litteratuur voorkomt, doch
niet in de kalenders der Baliers, die slechts de afkortingen
poe (voile maan) en ti (voor tilera, nieuwe maan) gebruiken.

Deze maanden bevatten dus 29 of 30 solaire dagen (di-

wasa), zij zijn echter verdeeld in 30 lunaire dagen (tithi),

zoo vallen dus af en toe op een diwasa twee tithi’s. In zoo’n

geval springt men een tithi over; dit heet pangoenalatri,

van Skt. unaratri (minus een nacht).

Tot het uitrekenen van de juiste tijdstippen voor dit

uitvallen van een lunairen dag (tithi), heeft men een inge-

wikkeld, doch zeer nauwkeurig werkend systeem uitgedacht,

dat echter de solaire dagen in het Javaansch-Balische sys-

teem, waarover zoo straks meer, als basis heeft. Op deze

wijze krijgt men per 9 oekoe = 63 dagen een oenalatri of

pangalihan, waarvoor de Hindoe-term ksayatithi bij Baliers

onbekend is. Dit systeem levert voor een solair jaar op

:

meer dan 6 dertigdagige, minder dan 6 negen-en-twintig

dagige maanden, waarvan de onderlinge verhouding ieder

jaar schommelt, doch veelal 7 tot 5 is ; dit geeft dus

7 X 30 + 5 X 29= 355 dagen, soms 354, soms 356, enz. Het
verschil met het werkelijk solaire jaar is dus 9 all dagen.

Dit wordt vereffend met een extra-maand, een intercalaire

of schrikkelmaand, bij de Hindoes genaamd adhika-masa,

op Bali sasih nampih; het schrikkelen heet dus op Bali;

nampihangsasih ')-Ditzaleensper 30 maanden (=2V8 jaar)

plaats hebben.

De namen der maanden zijn op Bali zoowel in het Sans-

krit als in het Balisch bekend, behoudens de He en 12e

maand, die uitsluitend Sanskritnamen hebben. Zij luiden

1 = kasa z= ^:rawana, 2 = karo = bhadrapada, 3= katiga =
asuji = agwina ^), 4 = kapat =. karttika, 5= kalima= mer-

Dit panampihan sasih is wel te ondexscheiden van de mtdmkking
panampian sasih, het gewone wisselen van de voorafgaande maaad met

de volgende; dit woord komt van tampi, ontvangen, opvangen.

2) Agwina gebruikt door de Hindoes, Asnji in Ondjavaansche oorkonden.
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gafira (marga^irsa is minder bekend op Bali) ; 6= kanem=
pausa ;

7 = kapitoe = magha ; 8 = kaoeloe = phalguna ; 9 =
kasanga = caitra ; 10 = kadasa= wai^akha ; 11 = jyaistha

(vulgaindesta); 12 = asadha (vulgair: sada) *).

Het nieuwe jaar begint, evenals bij de Hindoos, omstreeks

lente-aequinoctium, en wel op den dag na de nieuwe

maan (tilem), die het dichtst bij het aequinoctium valt. Dit

wordt thans echter niet astronomisch uitgerekend, doch

volgt mechanisch nit de toepassing van het gebruikte

systeem. Bij de Hindoes begint het nieuwe jaar met de

maand Caitra, den eersten dag dier maand, dus op Caitra-

masa ^uklapaksa pratipada; bij de Baliers thans op den

eersten dag van de maand Wai^akha, dus Wai^akha-masa
fuklapaksa pratipada= tanggal apisan ring kadasa. De voor-

afgegane nieuwe maan is dus tilem kasanga. Hoewel dus

astronomisch hetzelfde tijdstip gebezigd wordt, verschilt

de naam van de maand een; de Baliers zijn dus thans de

Hindoes een maand voor wat het rangnummer betreft.

In Bangli echter begint op de juiste wijze het nieuwe
jaar nog steeds met de maand Caitra.

Wanneer deze verschuiving, zooals die in Boeleleng plaats

vindt, voor het eerst heeft plaats gehad, is niet met zekerheid

te zeggen. Want — en dit is zeer belangrijk — in de Oudba-
lische oorkonden wordt nog steeds van een groot feest in

de maand Caitra gesproken, ook nog in de oudjavaansche
stukken van de ouders van Erlangga en van Jaya^akti, terwijl

in stukken van Jayapangus (C- 1103 = 1181 A.D.) zelfs

nog nader aangeduid wordt : cetra matHu, den derden dag
van Caitra. Doch aangezien wij noggeen volledig overzicht

') Naast dit verschijnsel, dat de laatste twee maanden van het jaar

slechts Hindoe-namen behielden en geen Balische telwoorden daarvoor
gebmikt werden, is het van belang te wijzen op de voorstelling, voor-

komende in de „Heilige Schrift” van Tenganan, dat de oude Koning
Bagawan Seganing Ening nog twee nieuwe maanden aan de Baliers

schonk, nl. dj&ta en sada. (Korn, De Dorpsrepubliek Tnganan
Pagringsingan, p. 146)^

Helaas ontbreken mij ondanks herhaald verzoek om inlichting ge-

gevens uit de andere landschappen.
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hebben van alle Baliscbe oorkonclen, kunnen wij slecbts met
zekerbeid zeggen, dat bet nieuwjaarsfeest nog in den tijd van
Jayapangus gevierd werd in de maand Caitra.

*

De Javaanscb-Baliscbe kalender bestaat, zooals bekend,
uit 30 zevendaagscbe weken, oekoe ') gebeeten. Elke oekoe
draagt een eigennaam: Sinta, Landep, enz.

De weekdagen bebben Hindoe namen, nl. (in dezelfde

volgorde als de Europeescbe kalender) ; Radite (Skt. Aditya),

Soma, Anggara, Budba, Wybaspati, Qukra, Qanaipcara. Dit

is dus dezelfde volgorde der oudbabyloniscbe tijdrekening,

waarvan zeer oude beptogrammen op steen te Nippur ge-

vonden zijn. Het systeem berust nl. op een verdeeling der

7 planeten over de 24 uren van een etmaal. Elke dag beet

dan naar de planeet van 6 uur ’s ocbtends.

Dit totaal van 30 X 7= 210 dagen, wordt ook verdeeld

in 6 perioden (toempek) van 35 dagen. Elk dezer perioden

is gebaseerd op bet samengaan van de 5- met de 7- daagscbe

week. Zoo benoemt een gewoon Balier den dag naar zijn

volgorde in de oekoe (saptawara) en de z.g. pasar-week

(pancawara).

De naam der dagen van deze pasar-week zijn Oemanis,
Paing, Pon, Wage, Klion. Zij zijn van Javaanscbe origine. Dit

blijkt onder meer uit bet feit, dat nog steeds op Java de

pasar-week vijfdaagscb is, wellicbt in verband met de 5

buurdesa’s; terwijl op Bali, zoowel in de oudste tijden

(volgens de oudbalische oorkonden) *) als nog beden ten

dage de pasar-week driedaagscb is en er altijd 3 buurdesa’s

als een pasar-stel optreden.

Een volledige vaststelling van een datum in een Javaanscb-

Baliscb jaar gescbiedt door toevoeging van den dag van

Jav. en litterair: woekoe,

2) Waarin gesproken wordt van een pasar di wijayapura, resp* wijaya-

manggala en wijayakranta. In Tenganan rekent men met een combinatie van

de 5- met de 3-daagsche week; twee zulke perioden vormen een Tenga-

nansche maand; het jaar beeft 12 zulke maanden. Over verdere bijzonder-

heden zie Korn, o.c. p. 176 en volgg.
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de zesdaagsche week (§a<Jwara), nl. toengleh, ariang, woe-
roekoeng, paairon, was, maoeloe. Immers bij toepassing van
deze „co6rdinaten” 5, 6 en 7 is elk tijdstip volkomen bepaald

binnen elke 210 dagen ’). De officieele volgorde der op-

somming dezer weken is zoowel in alle Javaansche en

Balische oorkonden (voorzoover in bet Oudjavaansch ; zoo-

als reeds gezegd, hebben de Oudbalische de 3-daagsche

dateering) als nog heden ten dage in officieele Balische

stukken: 6-daagsche, 5-daagsche, 7-daagsche.

Over de verdere tijdverdeelingen in 1-, 2-, 4-, 8-, 9-, en 10-

daagsche weken (—° wara) hoeven wij bier niet nader te spre-

ken, daar zij van geen beteekenis zijn voor de kalender-feesten.

*

Na deze korte opmerkingen over de beide kalenders

kunnen wij nagaan, welke feesten op een Hindoe-Balischen,

welke op een Javaansch-Balischen datum vallen. Nemen
wij eerst de tempelfeesten.

Den Hindoe-Balischen kalender van 12 maanden volgen de

tempels in de districten Kintamani, Tedjakoela enDjineng-

dalem *), dat is dus bet Noord-Oostelijk en centrale berg-

gedeelte van Bali, hierop volgen Sawan en Boeleleng met

60“/o der feesten en Tegallalang (Gianjarsche bergstreek,

aansluitend aan Kintamani) met 50 7o- In al de overige

districten van Bali is bet volgen van den oekoe-kalender

overwegend, varieerend van 60 tot 100 ®/o.

Zeer algemeen gesproken mogen wij dus zeggen, dat bet

gebied van Kloengkoeng-Gianjar-Badoeng-Tabanan, dusde
geheele Zuid-Balische vlakte, den Jav.-Balischen kalender

volgt, terwiji de eerst genoemde gebieden — en dat zijn juist

de streken, waar de Madjapait-Gelg^-invloed altijd veel

zwakker is geweest — den Hindoe-Balischen kalender voor
bun tempelfeesten bezigen.

Karangasem valt in zijn feesten in zooverre buiten een
dezer beide kalenders, dat bet een zeer gemengd aspect

‘) Somtnige Baliers rekenen uitsluitend met deze (w)oekoe’s, 5 ervan
vormen een toempek, die dan als maand (boelan) geldt, 12 zulke toempek’s
vormen een jaar, dat dus uit twee odalan bestaat (2 X 210 dagen).

*) Met enkele uitzonderingen.
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vertoont, wel veei Hindoe-Balische kalenderdagen te zien

geeft, doch dat aldaar, vooral in de bergstreken, een merk-
waardige vermenging van tempel- en oogstfeesten bestaat,

zooals nergens elders wordt aangetroffen ').

De Karangasemsche tempelfeest-kalender vereischt een
aparte behandeling, waarvoor bet bier niet de plaats is.

Ook dragen de feesten aldaar andere namen dan elders;

zoo b.v. oesaba (Skt. utsawa), dat elders beteekent oogstfeest

in de landbouwtempels, docb in Karangasem bet gewone
woord voor tempelverjaardag (odalan) is ^).

*

Bezien wij nu de andere kalender-feesten, dan vinden

wij volgens bet Hindoe-balische jaar tbans slecbts bet

njepi gevierd, terwijl alle andere feesten den J. B. kalender

volgen.

Het njepi is bet Hindoe-Balische nieuwjaar; over den

datum spraken wij reeds bierboven. Het omvat eigenlijk

drie dagen, den voorafgaanden dag, nl. tilem kasanga, nieuwe

lets dergelijks vindt men verzwakt temg in de Westelijke distric-

ten van BoelHeng met name Pangastoelan, waar wij 49 tempelfeesten

volgens H. B., en 35 volgens J. B. kalender vinden, tegenover 72 tempel-

feesten na den oogst (oesaba).

2) Vopr Tenganan, dat een geheel afzonderlijken feestkalender heeft,

waarbij het merkwaardige is, dat alle feesten volgens de maand en niet

volgens de oekoe’s gaan, iiitgezonderd slechts Atji Galoengan Bali, ver-

wijs ik naar de uitvoerige behandeling daarvan door Korn, o. c.

p. 176-227.

3) De oorkonden geven ons een geheel anderen indruk ; daarin wor-

den nl. nitslnitend feesten volgens de H.B. kalender genoemd, en wel in

de maand Magha, veelal nog toegelicht met mahanawami : op den grooten

negenden, waamaast een feest panghnjung genoemd wordt, dat thans

onbekend is; in de maand Caitra, soms nader bepaald op den derden

:

Gaitra matelu; in de maand Karttika aangeduid met; ring karttikantara

in de „tusschen”-K., en voor Troenjan (aan het Batoer-meer) het groote

feest in de maand Bhadrapada, Verder dient vermelding, dat wij door

een oorkonde nit 1126 over de desa Bangli weten, dat de verschillende

tempelfeesten ook toen nog de maanden volgden en niet den woekoe-

kalender, terwijl tenslotte het feest pawisnwa, dat is op aeqninoctmm

(Skt. wisuwa) in versehillende oude stukken vermeld wordt. Voor een

vergelijkende stndie van de Hindoe-Balische feesten volgens de oorkonden

met die van Tenganan ontbrak mij thans de tijd.
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maan, aan het eind der negende maand, waarop de offers

op den viersprong aangebracht worden, laboeh gentoeb ').

Deze offers bestaan uit twee zeer duidelijk gescheiden

groepen, nl. voor uranische en voor chthonisehe godbeden.

De offers voor den Kernel zijn in dit geval allerlei offeranden,

op cen zeer hooge stellage geplaatst in bet Oosten, met
een iets lagere stellage vis-a-vis, dus in het Westen, voor

den dienstdoenden padanda. Deze offers zijn i.c. voor den

Zonnegod, Surya, Deze magische lijn West-Oost (de pa-

danda zit dus met het gelaat naar het Oosten) wordt ge-

kruist(niet gesneden) door een lijn Zuid-Noord, die op een

lager vlak is aangebracht, dit is de lijn der chthbnische

machten.

De sanggoehoe *) zit in het Zuiden met het gelaat naar

het Noorden, terwijl in de as van dit stelsel de chthonisehe

offers uitgespreid zijn, bestemd voor Wi§pu als chthonischen

god, of wil men, voor de bhuta’s en kala’s. Hier is dus als

Noordelijke, tevens onderwereld-god Wispu met Kala en

Durga geidentificeerd. Deze offers worden in de ritueel

voorgeschreven kleurenvolgorde naar de vier windstreken

met het midden opgesteld, dat wil dus zeggen : in het

Oosten een witte gans, in het Zuiden een roode hond, in

het Westen een geel kalf, in het Noorden een zwarte geit ^),

terwijl in het midden een veelvervige kip (pancawar^a)
ligt. Na afloop der ceremonie wordt het haardvuur voor
het Nieuwe jaar, tegelijk met wijwater (toya tirtha) en ge-

wijde rijst (wija) uitgedeeld, aan de wijkhoofden (klian

bandjar), die het verder onderverdeelen over de huis-erf-

hoofden. In Bangli volgt hierop nog een levendig vuurge-

') Laboeh beteekent „vallen”, gentoeh „rumoer, herrie”. De voorstelling

is nl. deze, dat in dezen tijd Yama, de Doodsgod, de hel wil laten schoon-
vegen. Hiertoe worden de bewoners, boeta en preta weggejaagd, zij

vallen dan uit de onderwereld en maken rumoer en herrie op deze aarde.

Zij maken dus gedurende het njepi deze aarde onveilig. Daarom blijft

men binnenshuis en dooft de vuren en lichten.

Zie Mededeelingen Kirtya, Afl. 3 p. 48.

Niet alleen is zwart de kleur van Durga-Noord, doch ook de tal-

looze gekenoffers, in geheel Hindoestan aan deze godin gebracht, zijn

overbekend.
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vecht, thans door kleine jongens gespeeld, vroeger onge-
ongetwijfeld door de bandjarleden uitgevochten ').

Den volgenden dag is het eigenlijke stilte-feest, men mag
geen licht of vuur ontsteken en ook niet op straat loopen.

Ook wordt alle werk en ambacht stopgezet. Den derden
dag mag men wel licht en vuur ontsteken, doch nog geen

werk of ambacht verrichten. Op den eerst volgenden poer-

nama worden althans in Boeleleng de goden in de zee gebaad.

In verschillende streken zijn afwijkende gewoonten; zoo
mag men bv. in Bangli op njepi-dag wel wandelen, maar
niets dragen, geen boodschappen doen en niet rooken (vuur-

verbod).

In Sama(w)on, een bergdesa in Pajangan, viert men het

njepi weer geheel anders; daar gaat men op dien dagjuist

alien uit de desa naar de rijstvelden, waar een soort desa-

picnic gehouden wordt, waarbij men, voor dien eenen dag,

geheel vrij is in eroticis, hetgeen dus wel herinnert aan de

middeleeuwsche Carnavalsfeesten. Voor andere afwijkende

gebruiken wordt verwezen naar Bhawanagara, Jan. 1932

(no. 8), p. 118 sqq 2).

*

De andere feesten volgen alle den Javaansch-Balischen

kalender. Dit zijn:

1. Zondag-paing van de oekoe Sinta, dus de eerste dag van

het Jav. Bal. jaar, heet: banjoe pinaroeh. Men gaat in

den laten nanacht of tegen zonsopgang naar een bron, om
aldaar het haar te wasschen. Daarna gaat men naar het

huis van den padanda om wijwater te vragen.

2. Den volgenden dag (Maandag-pon) mag men geen pa-

di stampen en geen bras verkoopen. Aan alle vaatwerk

en gereedschap, dat met de rijst te maken heeft, wor-

den offers gebracht Aan Bhatara Trimyta — hetgeen dan

de drieeenheid zou zijn — moet hulde worden gebracht.

') Vroeger ook in BoelMeng, later van bestuurszijde afgeraden of ver-

boden, wegens emstige vechtpartijen, die er het gevolg van waren.

2) Bij Korn, o.c. p* 176 noot 1 vindt men nog eenige andere feesten

opgesomd, die deze maanden (Hindoe-Balischen Kalender) volgen; deze

gelden echter voor Zuid-Bali, en vele ervan slechts voor Gianjar.
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In sommige lontars vindt men ook (prl mrti '), wat mis-

schien in zooverre mogelijk is, dat men C'ri smrti als

„herinnering aan Sri” (als rijstgodin) zou moeten lezen,

doch dit komt mij minder waarschijnlijk voor. De dag heet

Soma ibek= voile Maandag ^).

Ook worden de volgende voorspellingen verbonden aan
de hulde (bakti, poedja), op dezen dag verricht: -wiehulde

brengt met bet gelaat naar bet Westen, zal winst maken
bij den koopbandel. Wiens gezicbt naar bet Noordwesten
gekeerd is, zal geluk ondervinden ; naar bet Oosten gericbt,

dreigt bem ongeluk en ziekte; naar bet Z. Oosten, zal bij

aangename dingen ondervinden; naar bet Zuiden, zal bij

bestolen worden, naar bet Z. Westen zal bij gezondbeid
verwerven. In deze reeks ontbreekt de vermelding van
Noord en Noordoost Overdag mag men niet slapen.

3. Op Dinsdag-wage worden offers gebracbt aan alle gou-

den en zilveren voorwerpen en aan edelsteenen. Deze dag
beet saboeb mas, dus gouden zegen. De Heer over alle

goud (ook koper) is Mabadewa, scbutsbeer van bet Westen.

4. Op Woensdag-klion van deze week moet Paramestbl-

Guru vereerd worden. De padanda’s moeten bulde bren-

gen aan de Lingga, als (^iwasymbool. Hierin moet een

bede om vrucbtbaarbeid (kinderzegen) gezien worden. De
gewone menscben (niet-padanda’s) brengen bulde in den
huistempel en gaan daama naar bet kerkbof of den doo-

dentempel. Onder de offers dient vermelding bet viertal

sterke dranken: toeak, arak, brem en serbat. Dit laatste

is een cocktail bestaande uit roedjak, gember, lombok,

suiker, zout, kruidnagel enz.

Hier is dus sprake van vooroudervereering, zoodat

versterking van bet menscbelijk geslacbt (bulde aan de

voorouders, afsmeeken van nageslacbt) bedoeld is. Dit feest

beet pagorsi, waarm wij wel pager wesi mogen zien,

') In T&ganan (zie KORN, o.c.p. 194) wordt van een feest in de poera
gadoeh gesproken, welfce tempel verblijfplaats (beter logeerplaats) is van
Dewi Mirta.

2) Men vindt in de lontars ook wel Tjoma ribek, deze spelling van beide
woorden is eehter „pedant” en onjuist, zooals V.d. Tuuk reeds opmerkte.
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hoewel de juiste beteekenis van dezen „IJzeren Haag” ons
ontgaat ').

5. In de volgende week valt op Zaterdag-klion bet toempek
landep, een inzegening van alle wapens met wijwater,

dat daarna gedronken wordt. Op dezen dag mag men
geen scherpe voorwerpen gebruiken. Qiwa wordt vereerd

als Pa^upati. Zooals bekend is PaQupati ook bet wapen
bij uitnemendbeid, dat Arjuna krijgt na zijn huide aan
Oiwa om te bezigen in zijn strijd tegen Niwatakawaca.

6. Op Zondag-oemanis van (W)oekir heeft huide aan Bha-
tara Guru plaats

; deze geschiedt in de kapel sanggar

kamoelan, omdat men in Guru tevens zijn eigen guru

(vader), dus den oorsprong van zijn geslacht vereert.

7. Op Dinsdag-klion van Koerantil wordt Mahadewa vereerd.

Waar Mahadewa als de Heer van de Goenoeng Agoeng*)
beschouwd wordt, heeft de vereering plaats in diens kapel,

d.i. de limas.

8. Bhatara (^angkara (een der aspecten van Giwa) wordt
vereerd op Zaterdag-klion van Wariga, als de Heer van
alle gewassen. Met name worden er offers, tjakrageni

(Skt. cakragni) geheeten, gebracht aan de klapperboomen

en is bet verboden in zulke boomen te klimmen. De dag
beet toempek pangarah of toempek pangatag. Arab en

atag beteekenen „berichtgeven” (oproepen). Op dezen dag
geeft men bericht aan zijn gewassen, dat men over 25

dagen Galoengan zal vieren.

9. Twee dagen later, Maandag-paing van Warigadian, wordt
aan Bhatara Brahma huide gebracht. Dit geschiedt bij de

paibon, de plaats van Iboe Pertiwi (Skt. pithiwi), Moeder
aarde, in dit geval een offerpaal (toegoe) op het erf, niet

in den huistempel.

10. Op Donderdag-wage van Soengsang heeft het Soegian

Djawa plaats, dat speciaal zou gelden voor de van Java

afkomstige bewoners van Bali.

*) Het paleis van Watoe-goenoeng, den echtgenoot van Sinta, heet

Giiing wesi.

2) In de lieilige schrift van Tenganan geldt Mahadewa als de godheid

van 4 bergen. Zie Korn, o.c. p. 149, en afwijkend op p. 152.
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11. op den volgenden dag (Vrijdag-klion) volgt dan het

Soegian Bali, waarbij tirta gotjara (Skt. tirtha gocara) en

tirta pangloekatan (reinigingswater) geofferd worden. De
eerste term vereischt eenige toelichting. Tirtha gocara is

bij de Hindoes wijwater, welks wijding ontleend is aan het

feit, dat een koe er in geloopen of zijn pooten in gestoken

heeft. In de lontars wordt het dan ook omschreven als

„tampak ing lemboe”, voetspoor van de koe. Thans wordt

op Bali dit wijwater niet meet op de bovenbeschreven

wijze gemaakt, maar krijgt het zijn wijding door speciale

mantra’s van den padanda.

De koe als zoodanig is op Bali niet langer een heilig

dier; restanten van de Hindoe-vereering van de koe vindt

men echter in het spijsverbod van koeienvleesch voor

Brahmanen en vele triwangsaleden en in den koe-vorm
van de verbrandingsdieren (patoelangan lemboe). De heilige

koe, die ook wel geidentificeerd wordt met de wenschkoe,

Skt. kamadhenu, Balisch : sapi astagina, moet niet verward
worden met den bultigen en hoornloozen Nandi, het rijdier

van ^iwa.
12-16. Wellicht het belangrijkste feest, of beter de belang-

rijkste feestdagenreeks, valt in Doengoelan. Op Zondag-
paing van deze week daalt Sanghyang Tiga wipesa, in de

gedaante van Bhatara Kala en ook wel genaamd Bhatara

Galungan neer om menschen te zoeken als voedsel.

Op Maandag-pon is het „koekjesdag”, panjadjaan: de

vrouwen maken dan koekjes. Op Dinsdag-wage is het

de slachtdag voor de mannen: panampahan. De offers

voor de boeta’s op dezen dag gebracht heeten biakala.

Op Woensdag-klion is de groote feestdag. leder gaat

in de mooiste kleeren uitgedost wandelen. In Singara-

dja heeft nog ieder jaar het rondrijden van jongelui te

paard (soms ook in dogcarts) plaats. Dit offerfeest wordt
in den huistempel gevierd. Naast de huispoort komt een

groote doorbuigende bamboe, waaraan offers gehangen zijn.

De bamboe heet pendjor, de offers sampean. Daarnaast

') Ook wordt er in de lontars wel van Kala tiga gesproken.
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staat een bale voor andere offers, met een looper (lamak),

soms meters lang, gevlochten van gele klapper- en groene
arenpalmbladeren(ron) in zeer fraaie patronen. De offers

voor de boeta’s worden hierbij op den grond gelegd
(sesegehan).

In Zuidbali wordt bij elke Galoengan zulk een pendjor
met lamak opgericht, doch op Noordbali alleen wanneer
Galoengan valt in de lichte maandhelft, vooral op voile

maan (poernama); zulk een Galoengan beet nadi, njit of

ngedat, de andere heeten mati of raksasa. Behalve deze

viering in de sanggah voor de reeds verbrande overledenen

gaan de vrouwen ook nog offers brengen naarhet kerkhof
voor de nog niet verbrande familieleden. In Singaradja valt

dan de odalan van den dorpstempel op den volgenden dag
(Donderdag-oemanis). Op Zaterdag-pon valt Pamaridan
goeroe, dat is bet wegnemen van de laatste offers.

17-21. In de volgende week valt een reeks feesten, die ge-

zamenlijk Koeningan beeten. Op Zondag-wage valt oeliban

djawa; op Maandag-klion valt oeliban ball, bet terugkeeren

van de vooroudergeesten naar den bemel (waarover dadelijk

meer) ; deze dag beet ook „Soma pamatjekan agoeng”. Op
Woensdag-paing beeft vereering van Wisijiu plaats; de

offers zijn o.m. geurige bloemen, gebracbt aan een offerpaal

in de tuinen, genaamd paibon. Vrijdag-wage beet panam-
paban Koeningan. Op dezen dag worden geen offers ge-

bracbt ; slecbts door meditatie (samadbi) reinigt men zijn

geest. Op Zaterdag-klion valt de eigenlijke Koeningan-dag,

die tevens weer een toempek-dag is. Men brengt dan op-

nieuw offers in den sanggab en op bet kerkbof, waarbij

gele rijst (nasi koening) een der noodzakelijke bestand-

deelen is. Afsiuiting van deze feesten en tevens begin van
een nieuwe periode is Zondag oemanis van Langkir, die

ecbter (ten onrecbte) Manis-Koeningan genoemd wordt

;

op dezen dag valt de odalan van de poera dalem van
Singaradja.

Ais de desa seb^l (ritueel onrein) is, worden er geen pendjors op-

gericlit.',.

T.B.G. 73-4 4
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Wat is nu de beteekenis van deze feesten ? Wij noem-
den reeds het op aarde komen van de geesten uit de

onderwereld, de boeta (Skt. bhuta) en kala (Skt. kala).

Deze voorstelling vindt men in de litteratuur, bv. in de

Caturyuga en de Usana Bali.

In de Caturyuga ') wordt de instelling van het Galoengan-

feest toegeschreven aan Djajasoenoe, die elders, bv. in

de Oesana Bali, Djajakasoenoe heet. Hij was daartoe

overgegaan, omdat zijn onderdanen geteisterd werden door

de pokken, waarop hij van Durga den raad kreeg telken

jare op Anggara-wage van de week Doengoelan dit feest

te vieren met offers voor de kala’s, ook wel de doengoelans

genaamd. Ook het oprichten van de pendjors voor de

huispoort wordt vermeld.

In de Usana bali wordt de instelling in verband
gebracht met de omstandigheid, dat speciaal de vorsten

telkens na hun troonbestijging stierven. Hier wordt ook
Djaja-kasoenoe genoemd.
Daarnaast bestaat het geloof aan een nederdalen van

de vooroudergeesten om tijdelijk in de sanggah’s te logeeren

en daarna weer ten hemel te stijgen. Volgens deze voor-

stelling krijgt men 4 tijdperken, ieder van 5 dagen, en elk

beginnend op een klion. Op Vrijdag-klion van de week
Soengsang, waarop het reeds besproken Soegian bali (zie

no. 11) valt, zouden de pitara’s nederdalen (Oudbalisch

:

lakuan), om 5 dagen later, Woensdag-klion van Doen-
goelan, de groote offers te krijgen. Weer 5 dagen later,

Maandag-klion van Koeningan, gaan zij dan terug naar
den hemel (Oud en Nieuw Balisch : ulihan) ; weer 5 dagen

’) Zie Drewes, Drie Javaansche Guru’s, p. 149—150; Cod. 3898 £12—
en 49-50, 54-55 (slot); bij v.d. T., K.B.N. Wdbk. IV 406-7 s.v. djaja;

IV 363 s.v. djinah
;

I 783 s.v. rimah.

Volgens de traditie is Djajakasoenoe de opvolger van Djajapangoes.

Volgens de ons thans bekende oorkonden volgt op Djajapangoes Qaka-
lendu met een tusschenruimte van 20 jaar. De traditie van Tenganan
wijkt ook hier af, zie Korn, o.c. p. 147 en p. 149.

Zie Berg, Oe Middeljavaansche historische traditie, p. 101. Kidung
Sundayana p. 163, bij v.d. T., Wdbk. II 689, 690 s.v. teloe.
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later volgt dan het Koeningan-feest. Deze voorstelling vindt

bevestiging in de Oudbalische oorkonden.
In de tweede oorkonde van Troenjan lezen wij: angken

magha mahanawami di lakwan di ulihan, in de maand
Magha op den grooten negenden, bij het aankomen (neer-

dalen) en bij het terugkeeren (naar den hemel). Wij
hebben hier dus weer een feest, dat vroeger volgens den
Hindoe-Balischen kalender gevierd werd, en thans volgens

den Javaansch-Balischen.

Het is hier wellicht de plaats iets nader te zeggen over

de oekoe’s en de toempek’s. Thans toch begint het oekoe-

jaar met de oekoe Sinta en wel met Zondag-paing. Zou
dit werkelijk de oorspronkelijke aanvang van het oekoe-

jaar zijn (odalan, otonan), dan zouden op dien dag ook
alle drie weken moeten beginnen; nu begint (zooals in

iedere oekoe) wel de zevendaagsche week met Zondag, en
ook de zesdaagsche week met Toengleh, doch de vijfdaag-

sche week begint met Paing. Nu is het duidelijk, dat de

vijfdaagsche week, dus Oemanis, Paing, Pon, Wage, Klion,

oorspronkelijk moet begonnen zijn met Oemanis, omdat
Pon=:pwan nog altijd den derden dag (bin- of bwin-

pwan=: overmorgen, i pwan = eergisteren) beteekent en

klion, afgeleid van lioerrveel, de meeste, de hoogste. Dit

komt alleen uit bij een volgorde beginnende met Oemanis.

Wij zouden dus ook eer een oekoe verwachten, die met
Zondag-oemanis begint. Zoo zijn er uit den aard van de

zaak zes, nl. Oekir, Warigadian, Langkir, Merakih, Menail

en Klaoe. Als men nu verder nog weet, dat de 4- en de

8-daagsche week in de oekoe Doengoelan schrikkelen,

dat wil zeggen, dat Zondag, Maandag en Dinsdag van
Doengoelan alle drie in de 4-daagsche week djaja heeten

en in de 8-daagsche week kala, dan heeft men dus hier

een kalender-vereffening tusschen 3X 5 X 7 en 4- of 8-daag-

sche perioden; het ligt voor de hand zulk een kalender-

vereffening aan het einde van hetjaar (odalan) te verwachten.

De eerstvolgende oekoe beginnend met Zondag-oemanis

nu is Langkir. Dus Langkir zou oudtijds het jaarbegin zijn,

maar dan vallen de oekoe’s Doengoelan en Koeningan aan
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het eind van het jaar en dit zijn de beide weken van de

herdenking van de voorouders. Alles pleit dus voor een

voormalig jaarbegin met Langkir, dat thans de 13e w^eek

is, die evenals Sinta zelf met Toengleh begint.

Het jaar is dus later twaalf zevendaagsche weken terug-

geschoven '). Pleit het huidige systeem dus voor een ouder,

dat met Doengoelan-Koeningan eindigde, anderzijds is het

niet duidelijk, wat aanleiding kan gegeven hebben tot die

verschuiving. Deze moet plaats gehad hebben voor de

naamgeving van thans, die in Watoegoenoeng een wereld-

einde, in Sinta een nieuw begin ziet ®).

22. Op Woensdag-klion van Paang wordt Sanghyang Toeng-
gal vereerd door meditatie.

23. De Zaterdag-klion van Kroeloet is weer een toempek-
dag; plechtigheden hebben evenwel op dezen dag niet

plaats. Echter is dit weer de afsluiting van een merk-
waardige periode, boentjal baloeng geheeten. In deze periode

mag men geen schulden betalen, niet trouwen en geen
dieren inkoopen. Deze periode begint of na Boeda-klion

Doengoelan en eindigt dan op Boeda-klion van Paang, die

pegat oewakan heet ; 6f wel begint na Sanestjara-klion

van Koeningan en eindigt dan op Sanestjara-klion van
Kroeloet ®).

24. Op Vrijdag-oemanis van Merakih worden de ramboet-
sedana (Skt : sadhana) vereerd. Dit zijn een als echtpaar

voorgestelde wezens, die het geluk en de welvaart voor-
stellen. In de Ramboet-sMana mag men Wi§pu-Qri zien‘‘).

') Vgl. het oude Romeinsche jaar, dat met Idus Maart (lente-aequi-

noctium) begon en het latere Rom-Christelijke jaar, dat met 1 Januari,

dat is twee en een halve maand eerder, aanving.

Vgl. de Watoegoenoeng-legende, bv. in het begin van de babad
Tanah Djawa, ed Meinsma.

2) Sommige Baliers nemen de beide uiterste grenzen en krijgen zoo
een periode van 35 + 10 = 45 dagen ; in Bangli loopt de periode van
Zaterdag-Doengoeian tot Zaterdag-Paang.

Vgl Liefrinck in Feestbundel Yeth, 1894, p. 205-208, die de onder-
scheiding sakti kamoelan en Dalem Kamenoeh opgeeft, en Dewi Seri

als een derde ramboet sMana vermeldt Verder Goris in Mededeelingen
Kirtya^Liefrinck Van der Tuuk, Afl, 3, p, 47*
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In de wariga’s wordt echter gesproken van een godheid,
geheeten Kamajaya; als men nu bedenkt, dat in de lontar
Gaguritan Anggastya gesproken wordt van Kamajaya als

de goddelijke bewoner van de sanggah kamoelan tiga sakti,

nadat deze kapel gebouwd was van tjandana- en madja-
gaoe bout, en dat Liefrinck onder de ramboet sedana
ook sakti kamoelan opgeeft, heeft men hier wellicht een
eontaminatie van voorstellingsgroepen in te zien.

25. De volgende toempek valt op Zaterdag-klion van Oeje, die

toempek kandang of toempek tJMtog beet. Veekraal- of var-

kensdag. Men brengt offers aan sapi’s, karbouwen en andere
buisdieren. Merkwaardig is nog, dat de mannen offeren voor
de vecbtbanen en de vrouwen speciaal voor de varkens.

26. Zondag-wage van Wajang beet wara tjemer of wel Kala-
pak§a. Baden of baarknippen is verboden. In de slaapka-

mers en bij de poorten worden gedoornde bladeren van de
pandan en den intaran-boom aangebracbt om de kala’s

en boeta’s, die de kinderen wenscben op te eten, af te

weren. Deze plecbtigbeid beet paselatan. Kinderen die in

deze week geboren zijn, moeten gereinigd (loekat) worden;
biervoor beeft op Vrijdag een loekat-w’ajang opvoering
plaats, van de Sudamala *).

27. De volgende dag Zaterdag-klion is weer een toempek,
waarop aan Igwara bulde wordt bewezen. Aan alle gereed-

scbappen en ustensilien gebruikt bij muziek, dans en wajang
worden offers gebracbt. Menscben op dezen dag geboren,

moeten ge„lukat” worden met een opvoering van de lakon
Sapoe leger.

28. Op Woensdag-wage van Klaoe wordt de godheid van den
voorspoed, van economische en finantieel geluk vereerd. Dus
Wispu-Sadhana. Men mag op dezen daggeenzaken afhande-
len. Dus ook hier als in zoovele gevallen bet „heilige” als ver-

heven object van offers en bulde en tegelijkmagisch gevaarlijk.

29. De volgende Zaterdag-paing is aan Seri {(^rl) als godin
van den landbouw gewijd

:
padi noch bras mogen verkocht

of gestampt worden.

Deze text is nitgegeven door Dr. Vaa Steia Caileafels als deel

LXVI (eerste stuk) der V, B. G.
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30. Soma paid-paidan Valt op Maandag-oemanis van Watoe-
goenoeng. Op dezen dag mogen de vrouwen, van het bad
teruggekeerd, zich geen kam in het haar steken, omdat
volgens de legende vroeger een zich kammende vrouw ‘)

haar breeder in verleiding heeft gebracht.

Hier zit zoowel het broeder-zuster- als het moederzoon-
incest-complex achter; want Watoegoenoeng was zoon en

man van Dewi Sinta. Bovendien mag men niet in de

boomen klimmen. Dit wordt in verband gebracht met het

verhaal, dat Watoegoenoeng als klein kind, toen hij om
rijst vroeg, uit de keuken gesleurd zou zijn en daarna
geslagen door zijn moeder Dewi Sinta. Dit wegtrekken
heet in het Balisch paid. Alwie in een boom klimt, zou

daar ook uitgesleurd worden en aldus vallen en sterven.

31. De laatste dag Zaterdag-oemanis van deze oekoe en
daarmee van het geheele jaar is gewijd aan Saraswati als

godin der wijsheid. Aan de lontars worden (alleen door
mannen) offers gebracht, doch men mag dien dag niet

lezen of schrijven.

*) Vgl, de Lorelei-sage, waarin juist ook het kammen van het haar tot

ongeluk voert,

Het omgekeerde complex: vader-dochter huwelijk, vindt men in

talrijke volksverhalen, waarin Rawana de vader is van Sita.



De GoewaPasir bij Toeloeng Agoeng
door

Dr. W. F. STUTTERHEIM.

Deze „goewa’’, welke niet in den Inventaris der Hindoe-
oudheden van den Oudheidkundigen Dienst voorkomt en
welke evenmin door Hoepermans, Verbeek of Knebel in

hunne beschrijvingen der oudheden van Java is opgenomen,
werd door mij tijdens mijn bezoek aan de wel geinventari-

seerde oudheden te Pasir (Djoendjoeng
; Ngoenoet ; Toeloeng

Agoeng) in den rotswand opgemerkt en daarop bezocht.

Het kwam mij, hoewel zij ook bij nadere informatie niet

bekend bleek, onwaarschijnlijk voor, dat nog geen onder-

zoeker of liefhebber der oudheden haar zou hebben gezien,

aangezien zij geheel vrij ligt en van beneden af duidelijk

zichtbaar is. Nader onderzoek bracht dan ook aanhetlicht

dat zij in 1897 of daaromtrent ontdekt en in 1901 door
Mr. W. F. Haase als volgt beschreven werd.

„In den steilen bijna ongenaakbaren rotswand op een

hoogte van circa 60 meter boven en ten zuidoosten der

graven” (bedoeld zijn de uit tjandi-baksteenen gestapelde

moehammadaansche graven op een poepd^n bij de doekoeh
Pasir, desa Djoendjoeng) „een uitgehouwen kamer, lang

4.15 m. breed 1.30 m. en hoog 1.50 m. met opening naar
het Noord-oosten, eerst ongeveer 4 jaar geleden ontdekt.

Van bedoelde kamer heeft men een prachtig uitzicht op de

geheele vlakte van Ngrawa en Kediri. Op elk der zijwan-

den is en relief een minnend paar afgebeeld in ontuchtige

houding tegenover elkaar zittende. Op den middenwand een

nog onduideiijker schets van een dergelijke voorstelling” ').

') T.B.G. XLIII : 563.
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Deze beschrijving kan, voorzoover het uitwendige betreft,

nog aangevuld worden met de mededeeling, dat de berg,

waarin de nis is uitgehouwen, den naam van Goenoeng

Pada draagt, dat de nis zich bevindt in een glad afgestort

deel van den rotswand *) en dat sporen van traptreden nog
bier en daar te ontwaren zijn. Wat het uitzicht betreft, kan
dit nog nader worden gepreciseerd door te vermelden dat

het zich uitstrekt vanaf de westhellingen van den Goenoeng
Keloed tot de toppen van den Goenoeng Wilis. De be-

schrijving van het inwendige eischt echter een algeheele

herziening, zoodat ik thans het relaas van mijn bevindingen

zal laten volgen.

In den rotswand bevindt zich een nis, 4 meter breed,

1.50 m. diep en 1.80 m. hoog *). V66r deze nis wordt door

den vooruitspringenden rots een smal, onregelmatig, na-

tuurlijk plateau gevormd, dat eenigszins naar buiten afhelt,

terwijl links (van de nis uit gerekend) zich eenige naar boven
voerende, doch zich verliezende traptreden bevinden, welke

eenmaal naar een vlakke plek boven de nis leidden, juist

zooals dat met Selamangleng (T. A.) het geval is.

Staat men voor de nis, dan ziet men dat de vloer tame-
lijk zorgvuldig behouwen is, de zoldering iets meer mw
gelaten, terwijl de bewoner de bedoeling moet gehad heb-

ben op de drie wanden reliefs aan te brengen, in de uit-

voering waarvan hij moet zijn gestoord. Althans op de

beide zijwanden bevinden zich geheel of bijna geheel afge-

werkte reliefvoorstellingen, terwijl op den achterwand
daarmede een begin gemaakt is. Deze reliefs nu leveren

de volgende beschrijving op.

Achterwand. In het midden een in schets opgezette

kluizenaarstorso, waarvan het hoofd het meeste is afge-

werkt en naar den beschouwer is toegekeerd. De afmetingen
van dit hoofd zijn meer dan levensgroot. Van het lichaam

') Alweer dus een kluizenarij in of bij een afstorting. Zie Mededeelingen
Kirtya Liefrinck-van der Tuuk, No. 3 pag. 63 vlgg.

2) De afwijkingen in de afmedngen moeten worden toegeschreven aan
het feit, dat de wanden ten mwste behakt zijn.



1. Relief op den achterwand der Goewa Pasir (Toeloeng Agoeng).

(Foto Holt),
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{Foto*s

Holt),

Aanzicht van de Goewa Pasir in den Oost-wand van den
Goenoeng Pa4ci bij Toeloeng Agoeng, {Rechts de berg van
tjarnfi Dadi),

5y Relief op een rotsblok bij de Goewa Pasir.



6. Yama-beeld van Pasir (thans te Toeloeng Agoeng).

(Foto Holt).
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zijn eigenlijk slechts de voor het middel samengebrachte
armen te ontwaren, welker handhouding niet met zeker-
heid is vast te stellen. Aan de linkerzijde van dit hoofd
bevindt zich een ander hoofd, naar de kluizenaarsfiguur
toegekeerd en kennelijk tot een nog niet geheel uitgevoerde
vrouwenfiguur behoorend. De laatste kop is tamelijk sterk
ondersneden, zoodat het profiel scherp uitkomt, hoewel
ook zij niet meer dan in schets aanwezig is. Hoewel kleiner
dan de vorige, is ook deze kop meer dan levensgroot.

Rechterwand (van binnen nit gerekend). Deze wand is

bijna geheel gevuld met een reliefvoorstelling, bestaande
uit een tweetal zittende personen, omgeven door rotsmo-
tieven in den trant van die der kluizenaarsgrotten van
Selamangleng (K). Deze personen vormen een minnekozend
paar van een vrouw en een kluizenaar van het panakawan-
type. De vrouw zit met over elkaar geslagen beenen rechts

van den panakawan, draagt een kain, doch heeft het bo-
venlijf ontbloot. Heur haar is opgemaakt .op een wijze,

welke men tegenwoordig nog als de gebruikelijke op Bali

aantreft, namelijk met een haarwrong terzijde (en niet van
achteren afhangend, zooals op Java), welke wrong tevens
naar boven opgericht is ‘). Achter het zichtbare oor heeft

zij een bloem (welke bloem dit is kon ik niet uitmaken,
doch het is zeker geen Hibiscus) en in de oorlel draagt zij

een groote ronde, van binnen met een kruisfiguur voorziene

soebeng*). Om de hals hangt een halssnoer dat er uitziet

alsof het uit een dunne doek of een koord gedraaid is,

terwijl zij met haar rechterhand hare rechterborst omvat
houdt. Om de pols draagt zij een zware polsring. De neus
is gedeeltelijk afgebroken, doch verder is deze figuur on-

beschadigd.

De man zit, eveneens met ondergeslagen beenen, zeer dicht

tegen de vrouw aan. Op het hoofd heeft hij de typische

') Ik vestig er hier reeds de aandacht op dat deze haartooi niets

wajang-achtigs heeft, evenmin ais de rest der vrouwenfiguur.

VgL het relief van het eerste terras van den hoofdtempel te Panataran,

afgebeeld in Rdmalegenden und Rdmareliefs in Indonesien II, plaat 140.
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kluizenaarshoofdtooi, bestaande uit een uit haarvlechten (?)

en banden saamgevlochten tulband. In bet zichtbare oor

draagt hij een ring '), terwijl een snor zijn mond bedekt.

Achter bet oor steekt ook bier een bloem, als ik mij niet

zeer vergis. Zijn bovenlijf is ontbloot, terwijl bij om bet

middel zware kettingen draagt ^), waaraan een voorwerp

bangt van niet duidelijken vorm. Een over deze kettingen

bangende slip laat zien dat ook bij een kain draagt. Voor-

zoover dit is na te gaan scbijnt hij op zijn linkerarm te

steunen, terwijl de indruk gewekt wordt dat hij de vrouw
met zijn rechterarm omvat houdt.

Onmiddellijk achter dezen panakawan is een voorwerp

uitgebeeld, dat ik slechts kan zien als een omgevallen si-

rih-stel van langwerpig vierkanten vorm ®), waar de ingre-

dienten uitvallen en datde hevigheid der gemoedsbewegingen
van bet beschreven paar scbijnt te moeten aanduiden.

Boven dit sirih-stel bangt aan een in een ring bevestigd

snoer een klok *).

De rotsmotieven leveren geen bijzonderheden op.

Linkerwand. Ook deze wand is geheel bedekt met een

reliefvoorstelling, bestaande uit een tweetal ditmaal hur-

kende personen, waarvan de linksche mannelijk, de andere

vrouwelijk is, omgeven door rotsmotieven.

Enkele dezer rotsmotieven verkeeren nog in onafgewerk-

ten staat, terwijl bet zich bet meest aan den buitenkant

bevindenderotsmotief blijkbaar een pantjoeran bevat, waar-
uit bet water stroomt.

Beide figuren zijn, hoewel evenzeer als die van den rech-

terwand levensgroot, van een dwergachtige gestalte en
vertoonen typische panakawan-trekken. De vrouw heeft

een in tegenstelling tot bet fijne gelaat van de eerst beschre-

*) VgL het relief ibidem.

Of; een ketting, dubbel omgeslagen.

VgL bet relief tePanataran afgebeeld in Rdmalegenden enz. II, piaatl06,

Dat een bangklok als een kluizenaarsattribnut te beschouwen vait,

volgt nit het relief van den <^iwa-tempel te Prambanan, afgebeeld in

jRdmalegenden enz. II, piaat 10.
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ven vrouw zeer grove gelaatstrekken, waaronder de ver
vooruitstekende kin opvalt Heur haar is op andere wijze

opgemaakt en schijnt in een zoogenaamde widadari-kroon
te zijn vervat

; dit gedeelte der figuur is echter onafgewerkt.
In het zichtbare oor bevindt zicb een groote ronde soebeng.

Zij, zoowel als baar partner, scbijnen zoo goed als gebeel
naakt te zijn en bevinden zicb, voorzoover de afgesleten

of nog niet geacbeveerde vormen dit doen onderscbeiden,

in een sterk erotiscb getint t8te-a-tgte. De mannenfiguur
scbijnt eveneens als kluizenaar bedoeld te zijn geweest,

boewel de baartooi, welke dit zou moeten aangeven, niet

is afgewerkt. In bet oor draagt bij een oorsieraad, dat

nocb een ring nocb een soebeng scbijnt te zijn ’). De recb-

terband op de dij leggend omvat bij de vrouw met de

linkerarm, terwijl deze laatste zicb op baar linkerarm steunt.

Ook naast dezen panakawan-kluizenaar bangt een klok

aan een snoer, terwijl zicb daaronder een plant bevindt.

Zij, die bet bekende opstel van Dr. Van Stein Callenfels

over de Mintaraga-voorstellingen gelezen bebben, zullen

reeds lang bebben opgemerkt, dat wij de serie van die

voorstellingen met een kunnen vermeerderen *). Het lijdt

tocb wel geen twijfel, dat wij bier een scbematiscbe voor-

stelling van de vertrouwde scene van Ardjoena’s verlei-

ding door de widadari’s voor ons bebben, waarbij zelden

de parodieerende panakawan-tafereeltjes ontbreken ^). De
groote middenfiguur moet zonder twijfel Ardjoena bebben
voorgesteld, terwijl van de twee stereotype widadari’s,

bemelnimfen, welke bem tracbten te verleiden, er een

reeds in ruwe opzet aanwezig is. Ook de beide pa-

nakawans, op Bali Merdab en Twalen gebeeten *), zijn

•) Het is een sieraad als afgebeeld in Rdmalegenden enz. II, plaat 140 e.a.

Zie Publicaties van den Oudheidkundigen Dienst (P.O.D.) deel I.

3) Dat deze dit op de reliefs van de kluizenarij te Selamangleng (T.A.)

wel doen, pleit voor een hoogeren ouderdom van die reliefs. Zie Oud-

heidkundige Aanteekening XXII (Bijdrapcn 89: 264 vlgg.), waar ik verzuimde

deze eigenaardigheid ten bewijze aan te voeren.

*) Zie o.a. Oudheden van Bali l, 176, plaat 62.
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aanwezig, alsook de beide widadari’s, welke door deze als

kluizenaars vermomde dienaren op minder ontmoedigende

wijze worden behandeld dan de bovengenoemde. En een

van deze beide widadari’s, die van den linkerwand, vertoont

wederom de typische trekken van de Ni-Towong-achtige

figuur, welke op enkele oudjavaansche reliefs en op alle

balische schilderingen van deze scene voorkomt en die wel

als een oudinheemsch lid van de overigens uitheemsche

hinduistische groep der widhyadari’s is verklaard '). Opmer-
kelijk en zeker niet zonder beteekenis is bet intusschen, dat

de bet sterkst erotisch gekleurde scene zich op den iinker-

wand bevindt, aangezien de linkerzijde (en niet alleen bij

de Javanen) over bet algemeen als de zoowel in rangorde

als in moreel opzicht lagere werd beschouwd ^).

Opmerkelijk is voorts de hoofdtooi van de middenfiguur.

Op den eersten aanblik maakt deze den indruk eer die van
een buddhafiguur dan van een Ardjoena te zijn, welke in-

druk wordt veroorzaakt door de afwezigheid van de bekende
kluizenaars-tulband ^). Toch lijkt mij deze indruk onjuist,

hetgeen duidelijk wordt indien wij onzen Ardjoena vergelij-

ken met dien, welke op den achterwand van de kluizenarij

van Selamangleng (T.A.) is afgebeeld. Ook daar vinden wij

geen spoor van een tulband en blijkt de haartooi eenvou-
dig te bestaan uit de glad naar achteren gestreken lange
haren zonder eenige nadere versiering ^).

‘) Zie Callenfels in P.O.D. deel 1 : 41 vigg.

Het valt op dat de drie voorstellingen als het ware drie verschillende

stadien in de verhouding van den mensch tot de raga zouden kunnen
aangeven. De linksche beeldt de volslagen overgave, de rechtsche de ge-

deeltelijke, de middelste de algeheele bevrijding uit.

Een werkelijke buddha-haartooi wordt gedragen door de Ardjoena-
figuur der Djago-reliefs, hetgeen vooral op relief no. 188 duidelijk te zien

is. Krom, Inleiding enz. enz. Ill : 62) Zie ook relief 191.

Vergelijk ook de voorstelling in O.R. 1902 plaat 4. Kan er voor
het buddhistische Djago gedacht worden aan invloed van de zijde der
buddhistische geschiedenis van de verleiding van Buddha door de dochters
van Mara, welke tot een identificatie der beide verleidingsscenes zou
hebben geleid ? Hierdoor zou dan het voorkomen van de Arjunawiwaha
aan Djago minder willekeurig worden.

*) Zie P.O.D. deel I fig. 51b en den Ardjoena van Soerawana, ibidem fig. 41.
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Zijn nu de aangetroffen voorstellingen duidelijk en vol-

doende leesbaar, thans rest ons nog te trachten de periode

vast te stellen, waarin zij zijn ontstaan en, indien mogelijk,

hunne beteekenis in grooter verband aan te toonen. Alvo-
rens dit echter te doen, wil ik nog eerst de aandacht vra-

gen voor hetgeen beneden de kluizenaarsgrot te zien valt.

Mag bet ons misschien verbazen dat de bezoekers en
beschrijvers van de beneden aan den voet van dezelfde rots

gelegen poe^ijen (Hoepermans Verbeek, Knebel) de grot

niet hebben gezien, toch moeten wij de mogelijkheid open-
laten voor een rijker vegetatie in 1866 dan thans wordt
aangetroffen ‘). Een feit is bet, dat de thans zoo kale rotsen

eenmaal voor een groot gedeelte, waar dat mogelijk was,

met woud bedekt waren. Van deze jungle kan men bier en
daar nog lets terugvinden en zoowel aan den voet van bet

Wadjak-gebergte als aan die der andere tot denzelfden uit-

looper van bet Zuidergebergte behoorende heuvels vindt

men bier en daar een oude heilige plek, overschaduwd door
zeer oude djati-boomen, ongetwijfeld een overblijfsel van
eenmaal trotsche wouden ®). Ook thans nog hangen aan

eene zijde van bet rotsblok, waarin onze grot is gemaakt,

lange slingerplanten, die vroeger bet geheel bedekt kunnen
hebben.

Verwonderlijker echter is bet, dat de genoemde be-

zoekers een oudheid niet hebben opgemerkt, die in de

onmiddellijke nabijheid van de bedoelde poeia^en vanPasir

gelegen is en die bestaat uit een enkel groot rotsblok, onge-

veer twee meter hoog en verscheidene meters lang, in zijn

’) Zie Hoepermans in O.R. 1913 : 331 vlgg. ;
Verbeek in V.B.G. XLVI:

265 ;
Knebel in O.R. 1908 : 214 vlgg.

O. a. Banjakbang (Djaha), Inventaris 1957, O.R- 1908 ; 224. Ook de

Pasarean Podjok Mandanan (waaischijnlijk bedoeld in Inventaris 1990)

schijnt mij zulk een overblijfsel te zijn van de eenmaal in deze streek

bestaan hebbende djati-bosschen. De in den Inventaris vermelde Durga (?)

is ten rechte een 98 cm hooge en zeer smalle (25 cm) Qiwa, waarvan

het jaartal niet meet met zekerheid te lezen valt. Als gissinggeef ikl371.

Het mannebeeld met de waterkruik is een ornaatloos, geheel afgesleten

vrouwebeeld met een lotuspot naast zich. De tempelwachters zijn niet

meer ter plaatse.
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algemeenen vorm aaneen schip herinnerend '). Aan datein-

de, hetwelk bij een schip de boeg genoemd wordt en dat

bier inderdaad eenigszins aan den toegespitsten vorm van

een voorsteven doet denken, bevindt zich een knielende

boeta, wiens vleugels tegen de buitenwanden van den

Steven zijn gelegd en die als zoodanig doet denken aan

de bekende beelden, welke bij oude schepen de boeg ver-

sierden ®). Ook alweer als bij een schip is het andere

einde breed; op dit vlak is een helaas door afslijting on-

herkenbaar geworden relief aangebracht. De zijden van het

rotsblok loopen met traptreden naar de boeg op. Het spreekt

vanzelf dat de vergelijking met een schip niets anders bedoelt

te zijn dan een vergelijking om den vorm eenigszins aan te

geven (het maken van een foto was door de zware vegetatie

niet wel mogelijk), ook al moet ik er op wijzen, dat aan de

andere zijde van Toeloeng Agoeng, namelijk te Penampihan
op den Wilis, een eveneens bootvormig terras werd gevon-

den ^). Omtrent de beteekenis van een en ander is het mij niet

gelukt een eenigszins bevredigende hypothese op te stellen.

Ten slotte dan de oudheden, welke reeds lang bekend
en in den Inventaris opgenomen zijn.

Zij bestaan nit eenreeks van uiterstverweerde beelden, op
een waarvan Hoepermans het jaartal 1224 (1302 A.D.) meende
te kunnen lezen. Zijne toevoeging echter, luidende: „Het
schrift bijna verloren en niet dan moeilijk terug te geven”,

maakt het wenschelijk dit jaartal voorloopig buiten be-

schouwing te laten. Mij was het niet mogelijk iets meer te

lezen, hoewel de plaats, waar het zich eenmaal bevonden
had, nog duidelijk te onderkennen was *). Een van deze

') Tenzij dit de door Haase vermelde brokstukken van een tjandi

met basreliefs moet voorstellen, welke ik niet kon teiugvinden. (T. B. G.
XLni:563) De geheele plek eischt thans, vooral inverband met de in het

onderstaande verdedigde gissing, een zorgvuldige ontgraving,

Deze „boeg” is naar den Goenoeng Pada gericht,

Inventaris 1992. Krom,

/

n/cidmgr^ 11 : 368.

/) In O.R. 1908: 215 staat dat een latere lezing het jaartal 1325 ver-

schafte, doch dat de 3 onzeker was. In 1908 was het jaartal echter reeds

onleesbaar
;
zooals Knebel opmerkt, was het beeld zeer verweerd, zoodat

de stijl geen keuze tusschen de 13e of 14e <paka-eeuw kan verantwoorden.
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beelden werd door Hoepermans beschreven als : „een groote
rakzaza, die een driedubbelde ketting om de lenden of midden
heeft (en) een soort van vrucht in zijne beide handen vobr
bet iichaam draagt”. Thans zoekt men dit beeld tevergeefs

ter plaatse
; na een ingesteld onderzoek ontdekte ik bet echter

te Toeloeng Agoeng onder de thans op gunstige wijze op-

gestelde beelden op het voorerf van de kaboepaten ‘). In

den Inventaris is van deze verhuizing geen aanteekening

gehouden. Niettemin is het zeker dat hier geen vergissing

in het spel kan zijn, aangezien bedoelde raksasa zoowel aan
de beschrijving van Hoepermans voldoet als ook op zijn

halssieraad de inscriptie draagt, welke door Mr. Haase in 1899

op het halssieraad van een beeld te Djoendjoeng (leesPasir)

werd aangetroffen *). Dit merkwaardige beeld zal ons nog
nader bij onze pogingen tot dateering van nut kunnen zijn.

Voorts werden er door Hoepermans aangetroffen eenige

andere raksasa’s, welke er gedeeltelijk nog staan, een steenen

trap, losse tjapdi-steenen van trachiet en baksteen en ge-

bezigd voor het opstapelen van enkele graven. Dit alles

is nog grootendeels aanwezig ; verdwenen is echter het

ongeschonden vierarmige vrouwenbeeld. Waarschijnlijk is

ook dit onder de beelden der collectie te Toeloeng Agoeng
of te Batavia terug te vinden.

Van werkelijk nut voor ons onderzoek is eigenlijk slechts

het groote en hoogst merkwaardige raksasa-beeld met de

kettingen. Het stelt voor een in sila-houding zittende bhuta,

hoog ongeveer 112 cm. Het omaat is zeer rijk : druk be-

werkte boven- en onderarmbanden, een breed en vlak

halssieraad, waarop de bovenvermelde inscriptie is aan-

gebracht, en rijke oorsieraden geven aan het geheel een

ander aanzien dan men gemeenlijk bij raksasa-beelden aan-

treft. Op de tepels der borsten, de knieen en ellebogen zijn

rozetfiguren aangebracht ®). De haartooi is zeer merkwaardig

In 1908 stond het nog ter plaatse, half in den grond verzonken.

Zie O. R. 1908: 214.

2) Nomlen B.G. 1899 :170. ^^^
^^

^^^^^

^

^^^^ ^^^^^

Dus o.a. op die plaatsen, waar men op Bali bij magische en dae-

monische figuren vlammen aanbrengt (b.v. Durga,Tjalon Arang en Tjintja).
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en bestaat uit los naar achteren afhangende haarstrengen,

waarvan men vermoeden kan dat zij het eigenlijke materiaal

vormen moesten voor het opmaken van een zoogenaamde
kluizenaarstulband ')• Ten slotte dienen wij de reeds door

Hoepermans aangegeven ketting te vermelden, evenwel

onder aanteekening dat zij niet driedubbel is, zooals in zijn

beschrijving te lezen staat, doch enkelvoudig ;
Hoepermans

vergissing is echter begrijpelijk, daar de ligging der scha-

kels inderdaad den oppervlakkigen indruk maakt van een

driedubbele ketting. Vdor aan deze ketting bevindt zich

voorts een schaamplaat op dezelfde wijze als wij dit elders

kunnen vinden, waarover straks meer. In de voor het

middel samengehouden handen ligt dan het door Hoeper-
mans als een vrucht aangeduide voorwerp *).

Beschouwen wij deze van de gebruikelijke zeer afwijkende

rak§asa-voorstelling nader, dan valt het op dat in de eerste

plaats een sila-houding de gewone knielende bonding heeft

vervangen. Voorts doen de loshangende haarstrengen sterk

denken aan een kluizenaarsdracht, ja is deze haartooi

geheel identiek met die van Ardjoena op eenige der Soera-

wana-reliefs, waar deze held als kluizenaar optreedt ®). In

de derde plaats wordt deze, door de twee eerste gegevens
verschafte indruk van een tapas verrichtenden bhuta nog
versterkt door de aanwezigheid van de ketting. Immers,
deze ketting vinden wij met de daarbij behoorende schaam-
plaat zoowel op Bali aan de Ardjoena-figuur van Pedjeng
als op een reliSf van tja^di Ke^aton, waar ook al de tapas

verrichtende Ardjoena het stel van ketting en schaamplaat
te zien geeft^). Beide schijnen dus bij een kluizenaar te

‘) Opgebonden door de banden, welke men op de reliefs duidelijk

kan onderscheiden. Deze dracht zal wel een navolging zijn van die der
indische sadhu’s en de haarstrengen dus met leem zijn aaneengekleefd.

*) Volgens Knebel (O. R. 1908: 214) een lotusbloem. Men kan het
voorwerp het beste vergelijken met dat, hetwelk sommige bijzettings-

iiguren in de handen houden, wanneer die voor het middel zijn samen-
gebracht. Zie b.v. Oudheden van Bali, plaat 19, 20, 24, 43, 44.

In het bijzonder P. O. D. deel 1 figuur 41, paneel 10.

•) Zie Oudheden van Bali, plaat 61 (Pedjeng) ; P. O. D. deel 1 fig. 45
(Kedaton) ; O. R. 1902, plaat 4 (Madjakerta). Het lijdt geen twijfel of ook
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behooren en zoo kunnen wij onze geheele figuur zonder
eenigen twijfei als een tapas verrichtenden bhuta deter-

mineeren ; de rijke versiering doet een bijzonderen bhuta
veronderstellen, de rozetten een magisch-krachtigen.

Thans vraag ik in onmiddeliijke aansluiting hierop een

oogenblik de aandacht voor de inscriptie. Zooals men weet
is deze naar bet afschrift van Mr. Haase in 1899 gelezen

als „dharma tapa hayu siddha” '). Een nauwgezet onder-

zoek van de inscriptie zelf leerde mij echter dat deze

lezing niet geheel juist kan zijn. Bij bet eerste woord
ontbreekt namelijk elk spoor van een lajer en ook gelijkt

de eerste letter meer op de ya varj, hayu dan op de dha
van siddha. Ik stel dan ook voor in plaats van dharma te

lezen
:
yama, hetgeen, zooals wij zullen zien, in den zin der

inscriptie weinig verschil maakt, doch beter uitkomt in

verband met het beeld ^). Wat beteekent namelijk deze

inscriptie? Letterlijk vertaald luidt zij Yama (als) vrouwe-
lijke kluizenaar (is) veriest”. Ingewijden zullen hier onmid-
deliijk een zoogenaamde tjandra sengkala in herkennen,

welke het jaartal 1272 in woorden aangeeft. Yama staat

namelijk voor 2, tapa voor 7 (= rsi), hayu (de vrouwelijke

variant van iets aanduidend) kunnen wij voor 2 stellen en

siddha iaat zich niet anders dan door 1 verklaren. Boven
zeide ik reeds dat ook de lezing dharma in de plaats van
yama weinig wijziging aanbrengt; inderdaad kunnen wij

het eene woord eventueel voor het andere substitueeren,

aangezien dharma een naam is voor Yama ®). Dat het

de opgegraven gouden schaamplaten, als zoodanig in T B, G. LXVI:671
vigg. gedetermineerd, behoorden eenmaal aan kluizenaars en wel, gezien

hnnne samensteiling, aan vorstelijke. Ik wijs er in dit verband op dat

de aldaar afgebeelde, zulk een schaamplaat dragende Garnda eveneens

een kluizenaarshaartooi draagt (Soekoeh). Intusschen doet zich hier de

vraag voor of de op verschillende plaatsen opgegraven kettingen van

ziiver of good niet tot deze klnizenaarstooi hebben behoord, voorzoover

zij althans niet door een daaraan bevestigde haak kennelijk tot het op-

hangen van hangklokken of lampen hebben gediend.

1) Notulen B. G. 1899 : 168 vlgg.

2) Eigenlijk staat er: „yama tapa hayu sida”.

3) Monier Williams 846a, - Brandes vertaalt op de geciteerde plaats

T.B.G. 73-4 5
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laatste woord echter iets beter uitkomt zal uit het nu vol-

gende blijken kunnen.

Zooals men weet vindt men bij een tjandra sengkala

meestal niet alleen de eigenaardigheid dat het jaartal in

woord is uitgedrukt, doch vaak drukt men hettevens uit in

beeld. Dit is bier nu ook het geval. Immers, bezien wij het

beeld nog eens goed, dan vallen ons de volgende bijzon-

derheden op. In de eerste plaats stelt het een vorstelijke

bhuta voor. Ik behoef daarbij slechts in herinnering te

brengen dat Yama als onderwereldvorst en hoofd over de

yaksa’s bij de Javanen een daemonisch uiterlijk heeft ge-

kregen, zooals wij reeds op de reliefs van tjandi Djago

kunnen zien. *) Ook thans heeft Jamadipati in de wajang
een daemonisch gelaat. Letten wij voorts op de magische

symbolen op ellebogen, knieen en tepels, dan is er mijns

inziens weinig tegen in de geheele figuur een uitbeelding

van Yama te zien ^).

In de tweede plaats viel het ons op dat het beeld een

kluizenaar moest voorstellen, ten bewijze waarvan ik de

ketting, de zithouding en de haarstrengen aanvoerde. Hier-

mede is het tweede woord van ons chronogram in over-

eenstemming. In de derde plaats kunnen de gevulde vormen
en de hangende haarstrengen misschien op een vrouwelijk

karakter duiden, hoewel dit niet zoo zeker is als het

voorgaande ^). De bloem echter, welke het beeld in de

in de Notulen met .plichtsbetrachting, onthouding, geluk, zaligheid”, doch
denkt niet aan een sengkala. Dit zal wel geweten kunnen worden aan zijne

vertaling van hayu, die inderdaad voor een sengkala niet wel bruikbaar is.

') Zie Djago-monografie foto 117 en Van der Tuuk IV : 464a.

Niet zonder beteekenis is, dat de bevolking zich ernstig tegen een uit-

graving van het beeld verzette, toen Knebel zulks wenschte (O.R. 1908 : 214).

Waar Knebel steeds in gezelschap van de Javaansche autoriteiten reisde,

zegt dit feit meet dan gewoonlijk. — Ik wijs voorts op het beeld No. 208

Catalogus Groeneveldt (Yama), dat ook rozetten op de tepels heeft.

®) Is het mogelijk dat de lange a-teekens in de woorden yama, tapa
en sida niet als voorloopers moeten beschouwd worden van de latere

wijziging in het schrift (zie Dj&wa 1926: 195 vlgg), doch als aanduiding
voor het vrouwelijk karakter van de bedoelde woorden ? — De loshan-

gende haarstrengen zouden echter ook buddhistisch kunnen zijn; op Bali

draagt de pedanda boeda loshangende haren.
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samengehouden handen draagt, is door de volkomen
overeenstemming met die in de handen van vele bijzettings-

beelden een zekere aanwijzing voor het verlossingskarakter,

hetwelk in het laatste woord wordt aangeduid. Ons beeld
bevat dus de herinnering aan het feit, dat in het jaar 1272
^:aka= 1350 A. D. een vrouwelijke kluizenaar het tijdelijke

met het eeuwige verwisselde, terwijl alles crop wijst dat
dit niet de eerste de beste, doch een vorstelijke kluizenares

moet geweest zijn '). Nu doet zich het geval voor dat vsrij

inderdaad bekend zijn met een vorstelijke kluizenares, die

in datjaar zou zijn gestorven, namelijk niemand minder dan de
Rdjapatni.

Het is echter duidelijk, dat de figuur geen bijzettingsbeeld

in den eigenlijken zin behoeft te zijn; wij weten immers
dat de Rajapatni in Bajalangoe is bijgezet. Waar wij echter

tevens weten dat zij het einde van haar leven als kluize-

nares moet hebben gesleten, ligt het voor de hand te den-

ken aan een vastlegging van haar sterven en onmiddellijk

daarop volgende verlossing in of bij de kluizenarij, waar
zij zich had opgehouden ^). Nu weten wij echter reeds, dat

zich inderdaad een vorstelijke kluizenarij in de onmiddellijke

nabijheid van het beeld bevond, namelijk die, welke de
aanleiding vormde tot het schrijven van deze regelen, de
Goewa Pasir. Dat zij vorstelijk is behoeft wel niet nader
te worden aangetoond ; ook lijkt het mij van beteekenis dat

zij tevens zeer hoog gelegen is, hetgeen in overeenstemming
zou zijn met de zeer hooge positie, die de Rajapatni innam
tijdens haar leven ^). Wel dienen wij er ons nog even

Ik vraag mij af of misschien in het chronogram niet tevens een

nadere fixeeriog van den datum ligt opgesloten. Siddha kan namelijk

voor siddhayoga, tapas voor de 9e naksatra en yama voor den Sstendag

der astawara staan. Hayu zou, als vertaling van stri (vgl. strigraha), even-

eens in dit verband passen.

2) Zooals bekend, had de Rajapatni een wrata aangegaan ; kan in

dit verband het gebruik der figuur van Yama samenhangen met de

eiders voorkomende yamawrata?
3) Ik behoef er wel niet op te wyzen, dat nog steeds bij Javanen de

verhevenheid van zitpiaats in overeenstemming dient te zijn met rang

en stand.' '
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rekenschap van te geven of de mogelijkheid niet bestaat,

dat de reliefvoorstellingen uit deze kluizenarij niet uit veel

vroeger of veel later tijd stammen.

Tegen een vroegere periode (b.v. de singhasarische) pleiten

bet voorkomen der kluizenaarskettingen, die wij juist om-
streeks bet midden van de 14e eeuw in zwang zien komen,
en bet balssnoer der *edele” widadari, betwelk eveneens

totde periode van Majapabit beperkt blijft. Wij treffen bet

namelijk nog aan op de reliefs van tjapdi Djawi (aanvang

Majapabit'), de groote bale van Panataran uit 1375 en

bet eerste terras van den hoofdtempel van betzelfde complex
uit 1347 >).

Tegen een latere periode pleiten deze zaken ecbter niet;

wel doet dit de afwezigbeid van een alles overbeerscbende

wajangiseering, zooals wij die kennen van de reliefs van
Soekoeb *), Penampiban, Gambar, Gambar Wetan e.a.

Voor de door bet verlossingsbeeld aangegeven periode, de

bloeitijd van Majapabit, pleit ecbter de meesterhand, die

uit de reliefs spreekt.

Het komt mij dan ook voor, dat, als onze redeneering

juist is, de waarscbijnlijkheid grootmoet genoemd worden,

dat wij inderdaad de kluizenarij van de beroemde Rajapatni

teruggevonden zouden bebben. Niettemin past ons voor-

loopig nog eenige reserve. In de Nagarakrtagama staat toch

duideUjk te lezen dat de Rajapatni:

„sang Iwir pawak bbatarl paramabbagawati cbattra ning
rat wi^esa/ utsabeng yoga buddbasmarapa gineng iran

clwari wfdbamundi” 2:1

d.i. „als bet ware de incarnatie wasvan de godin Paramabba-
gawati, een oppermacbtigepajoeng (bebeerscberes) der wereld,
ijverig in de yoga Buddbasmarapa, die zij beoefende toen
zij bet bedelaarskleed bad aangenomen als oude kluizenares”

;

0 Foto O.D, 1837 rechts.

2) P,O.D. deel I figuur 39c links (Foto van Kinsbergen 321),

3) Rdmalegenden enz. II;plaat 168.

Verhandelingen B. G. LXVI fig. 15 vigg.
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en voorts dal hare dochter:

„„tekwan bhakti siranmakebu ri sira ^rlrajapatnifwarl/
satyanut brata paksa sogata masangskare dagan sang pe-
jah” 3:1

d.i. en met vereering beschouwde zij als moeder de
Rajapatni; trouw volgde zij de gelofte der buddhistische
gezindte terwijl zij de ceremonien volbracht aan de voe-
ten van de overledene” ')•

Uit een en ander blijkt onomstootelijk dat de Rajapatni
een Buddhiste was^). Weliswaar is dat, gezien de relief-

voorstellingen van Djago, geen het minste bezwaar voor
het versieren van hare kluizenarij met een voorstelling van
de Arjunawiwaha, doch de vastlegging van haar sterven in

een figuur van Yama schijnt dan op het eerste gezicht toch

minder vanzelfsprekend. Toch geloof ik dat dit bezwaar
grooter schijnt dan het is. Immers, op dezelfde reliefs van
tjan(ji Djago vinden wij de Kunjarakarpa-geschiedenis, waar-
in Yama een voorname rol speelt, terwijl Yama’s andere

naam „Dharma” of „Dharmaraja” een aansluiting aan het

Buddhisme en deszelfs dharma als vanzelfsprekend maakt.

Ten slotte wijs ik op hetgeen ik elders opmerkte in verband
met het waarschijnKjk buddhistisch karakter van de reliefs

der kluizenarij Selamangleng (T. A.) '*) en op het feit, dat

ook in de kluizenarij van Pasir slechts de gemakkelijk met
Buddha’s verleiding door de dochters van Mara te vereen-

zelvigen verleidingsscene uit de Arjunawiwaha, en niet

bijvoorbeeld de strijd met het zwijn of het gevecht met
^iwa is afgebeeld.

Het komt mij dan ook voor dat in een en ander geen

onoverkomelijk bezwaar mag worden gezien tegen een

identificatie der Goewa Pasir met de kluis van de Rajapatni,

*) Kern vertaalt: „Aan het voeteneinde des grafs van de overledene”.

Bedoeld zijn natuurlijk de ceremonien na het in den vorigen zang vermelde

overlijden. Van een graf kan geen sprake zijn.

2) In de ooikonde van Mglawang : buddhamarggannsari. Pararaton ^
: 142.

: (jBMdragen
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die dan op minstens 70 jarigen leeftijd daar overleden

zou zijn ').

Ten slotte nog een enkel woord over de artistieke waarde

van de reliefs. Mochten wij ons door enkele minder vol-

komen bewerkte reliefs uit den zoogenaamden bloeitijd van
Majapahit misschien een geringe meening gevormd hebben
over de prestaties van Ayam Wuruks kunstenaars, onze

reliefs zijn er om te toonen dat zij tot werken van de

hoogste orde in staat waren. Weliswaarzagdebeeldhouwer
zich in somraige gevallen voor een te moeilijk probleem

gesteld, zooals bet geval is met de hand der widadari, welke

hare borst omvat, doch de koppen toonen ons voldoende

waartoe hij in staat was en doen bet betreuren, dat ook
niet de versiering van den achterwand tot voleinding kon
gebracht worden. Voorzeker past ons een woord van be-

wondering en eerbied ; dat deze reliefs ten voile verdienen

aan de vergetelheid ontrukt te worden, waaraan zij dreigden

prijs gegeven te worden, zal wel niemand willen betwijfelen.

') Ik wijs hier nog op het feit, dat de kluizenarij der Rajapatnl zich

dus in de onmiddellijke nabijheid zou bevonden hebben van haar bij-

zettingsheiligdom te Bajalangoe. Mocht er verband bestaan tusschen deze

beide heilige plaatsen, dan vraag ik mij af of de boven met de figuur

van Yama in verband gebrachte angst der bevolking voor het beeld te

Djoendjoeng-Pasir niet eerder een overblijfsel kan zijn van de heiligheid

der Rajapatnl; iinmers, wij vinden bij Haase (N. B. G. 1899 : 169) vermeld,

dat ook voor het beeld der Rajapatnl een buitengewoon groote angst

bestond, zoo zelfs, dat men niet naar het verloren hoofd der figimr

durfde zoeken.



Het bergmotief in eenige gods-
dienstige verschijnselen op Java

door

Dr. K. HIDDING.

In mijn artikel over de beteekenis van de kekajon of
goenoengan') heb ik aannemelijk trachten te maken dat
wij in dit wajangrequisiet de representant hebben te zien

van dat heilige gebied, waar zich in essentie de voorgestelde

gebeurtenissen voltrekken. Dat is het heilige land, waarin
het aardsche leven en de aardsche dood overwonnen zijn

en het volstrekte leven heerscht.

Wij kwamen tot de opvatting dat zoowel de boom als

de berg hiervan de representanten zijn, zonder dat wij tracht-

ten uit te maken welke van deze twee als de oudste te

gelden heeft. Ook thans zullen wij deze vraag laten rusten

om in het kort de aandacht te vestigen op het verschijnsel

dat niet alleen bij de goenoengan van de wajang maar ook
bij talrijke andere zaken, die met den godsdienst nauw ver-

band houden, deze bergvorm een rolspeelt, zoodat wij wel
mogen condudeeren dat de berg a.h.w. de vaste vertegen-

woordiger, het merkteeken is van het heilige leven, waaraan
in Indonesie zoowel goden als gestorvenen deel hebben,

tusschen welke groepen geen scherpe grens te trekken is,

en die beiden door hun bovenmenschelijke vermogens van
den mensch in het aardsche leven principieel verschillen.

Tegenover dit heilige leven is het menschelijk bestaan iets

eindigs, wat maar betrekkelijke geldigheid bezit, terwijl de
dood daarentegen veel raeerpositief gewaardeerd wordtals

de inwijding daartoe. De verwerping van dit leven is noodig

>) In dit Tijdschrift, deel LXXI, 1931, pag. 623.
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wil men tot het volstrekte leven, tijdelijk dan wel voorgoed,

ingaan. Vandaar dat de dood een groote rol speelt in den

godsdienst en als een zeer belangrijke overgang wordt

beschouwd. Maar vandaar ook die andere, ons vaak zoo

negatief lijkende, gebruiken, die bij de volken in Indie zoo

op den voorgrond treden en die alien dezelfde mortificatie

ten doel hebben. Wij bedoelen het verliezen van het zelf,

dat op velerlei wijze nagestreefd wordt; o.a. door te vasten,

door te droomen en door het opwekken van ekstatische

toestanden met verschillende middelen, zooals door het

branden van wierook, het nuttigen van bepaalde spijzen en

dranken, sexueel verkeer, het monotone prevelen van for-

mulieren, enz. enz.

A1 dezeden mensch zijn normale bewustzijn ontnemende
middelen, die hem aan dit leven ontvoeren en hem een

nieuwen, meer intens beleefden staat doen bereiken, zijn zeer

bekend en komen overeenin hun negatieve werking, die als

heel belangrijk in godsdienstig opzicht te gelden heeft. Slechts

door de verwerping, den ondergang en den dood been, is

er toegang tot het eeuwige leven der goden en gestorvenen,

zooals ook blijken kan uit het middel dat alom wordt toe-

gepast om contact te verwerven met de hoogere machten

:

het offer.

Dit heilige levensgebied nu waartoe de dood, in zeer

algemeenen zin verstaan, de ingangspoort is, ziet men in

den berg concreet voor zich
;
hiertoe kunnen verschillende

factoren hebben medegewerkt, waarvan wij er enkele willen

noemen. In de eerste plaats is de steen als zoodanig als

lets bijzonders ervaren; als lets wat, in tegenstelling tot

zooveel in de natuur, onveranderlijk en onvergankelijk is

en dus als heilig gelden kan voor menschen, bij wie juist

de veranderlijkheid en de vergankelijkheid als een voort-
durende bedreiging worden gevoeld, ook al is ter zelfder

tijd die ondergang het begin van een beter bestaan. Daarnaast
zijn de bergen als de natuurlijke grenzen van het bewoonde
land ook vaak de grenzen van het menschenland en dus
zelf al het vreemde gebied, waar de menschenwereld op-
houdt en een ander leven begint.



GODSDIENSTIGE VERSCHIJNSELEN OP JAVA 471

Op Bergen begraaft men belangrijke dooden en treft men
heiligdommen aan, waarheen men bedevaarten onderneemt;
zij zijn m.a.w. bet dooden- en bet godenrijk, de plaats van
allerlei bovennatuurlijke wezens, die in deze streken vaak
weinig gedifferentieerd zijn. Bovendien nemen niet zelden

de bergen in de kosmogonische mythen een belangrijke

plaats in als de kernpunten en de vastleggers der wereld.

Zij zijn de gebieden waar bet contact met de goddelijke

macbten bet best te verkrijgen is, de bij uitstek heilige

plaatsen.

En al gaat bet dan vaak om een bepaalden berg, zooals

de Meroe in de Javaansche literatuur en de Goenoeng
Agoeng op Bali, toch kan bij de geestelijke structuur, die

wij over bet algemeen op dit cultuurniveau aantreffen, elke

berg aan dit goddelijke karakter deel krijgen, ja zelfs ook
iedere nabootsing of iedere afbeelding ervan, daar de vorm
bier over bet algemeen een veel grootere beteekenis heeft

dan voor den modernen mensch en uiterlijke gelijkenis

innerlijke impliceert. Als men dus aan een voorwerp, dat

in de religie een rol speelt, dien vorm geeft, dan is dat

maar niet uit een zeker gevoel voor verhevenheid of schoon-

heid, en dan is dat voorbeeld ook niet als symbool van bet

origineel in onzen zin bedoeid, maar bet is op dat moment
werkelijk in alle beiligbeid dat bovenmenscbelijk gebied zelf.

In dit verband wil ik de aandacht vestigen op enkele

voorwerpen waarbij deze vorm zeer duidelijk tot uitdrukking

wordt gebracht en die daardoor dus tot heilige voorwerpen

worden gestempeld. In de eerste plaats de goenoengan, de

spijsbergen, die bij de Garebeg plechtig rondgevoerd en ten

slotte als slametan onder bet volk worden verdeeld, waar-

door nader contact met de goddelijke wereld wordt verkre-

gen. Over bet bijzondere karakter van deze groote toempeng’s

behoeft niet veel te worden gezegd ;
zij doen dienst als of-

ferspijs en zijn als zoodanig heilig en moeten met veel voor-

zorgen en door bijzondere, ritueel reine personen worden

vervaardigd. Ook uit bet feit dat na de verdeeling kleine

gedeeltes op de sawah worden gelegd als magisch krachtig

middel, getuigt van bet bijzondere karakter ervan. Dit
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zelfde gebeurt immers ook met bepaalde steenen, zooals

met meer dingen die opvallen door hun merkwaardige

levenskracht. Daar de naam zelf deze gewijde spijs reeds

uitdrukkelijk tot bergen stempelt — en dat natuurlijk niet

alleen uiterlijk — behtoeven wij hier niet langer bij stil staan )•

Naast deze goenoengan wilde ik op de tjandi wijzen als

een ander met den godsdienst nauw verband houdend iets,

waarin evenzeer de bergvoorstelling tot uitdrukking komt,

in aansluiting bij een artikel van Stutterheim : The meaning
of the Hindu-Javanese Can(ji ^). Deze is van meening dat

tempels als de tjandi, waarin de portretbeelden van overieden

vorsten werden bijgezet, het best begrepen kunnen worden
als men ze als een rots beschouwt „shaped like a terraced

pyramid, the base of which is heightened and the interior

dug out like a cella”. Dit geheel zou dan beschouwd zijn

als de Meroe, de hemelsche berg en het verblijf der goden.

Aan het slot van zijn voordracht komt Stutterheim tot de
opvatting dat de tjandi de verbindingsschakel zijn zou

tusschen den Hindoeschen godenberg en het Indonesische

zielenland, waarbij echter o.i. de nadruk op het laatste vallen

moet, daar de tjapdi allereerst de plaats is waar de doode
begraven ligt en tevens als beeld verblijf houdt. Dat dit

zielenland, of zeggen wij liever: doodenrijk, in de Indonesische

sfeer het goddelijk rijk bij uitstek is, het land van het

heilige, het volstrekte leven, maakt dezen overgang van
uiterlijk Hindoesch tot wezenlijk Indonesisch heiligdom
volkomen aannemelijk.

Dit wordt nog versterkt als wij ons te binnen brengen
dat tenslotte elk graf een potentieele tjapdi is, daar dit

meestal een, zij het dan wat, uit den aard der zaak, lang-

werpig uitgerekte, en geterrasseerde, maar toch vierzijdige,

kleine pyramide is, die bovendien vaak zelf nog op een
berg of heuvel of verhooging en liefst aan een rivier gelegen
is. Vooral bij de door de bevolking nog in eere gehouden
heilige graven is dit alles dikwijls terug te vinden.

') Zie R. SOEDJONO Tirtokoesoemo, De Garebegs in het sultanaat
Jogjakarta Uitg. Biimiig, 1931.

y) Journal of the American Oriental Society, dl. 51, pag. 1.
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Dit behoeft ons niet te verwonderen als wij met Stutter-

heim aannemen dat de tj'an^i tenslotte ook een graf is, dat
zuiver vierkant worden kon, daar bet met den vorm van
het lichaam van den doode geen rekening meerte houden
had, daar zijnasch er immers begraven ligt en zijn beeld
er staat.

Bij de tjagKji, op Bali meroe geheeten, is de bergideedus
volmaakt duidelijk, evenals bij het graf in het algemeen,
dat immers in wezen er mee overeenkomt, en er slechts

wat den tijd betreft aan vooraf gaat. Hoe oud dit soort
graf in deze streken is, kunnen wij niet uitmaken en even-
min met welke cultureeie stroomingen het hierheen geko-
men is. Wij moeten dit aan het praehistorisch onderzoek
overlaten en kunnen er hier slechts op wijzen dat niet

alleen de heilige graven van Mohammedaansche en andere
heiligen als b.v. gestorven vorsten, maar ook de oudste

bekende graven met de polynesische beelden dezen vorm
vertoonen, zooals op West-Java b.v. uit het onderzoek van
den Heer Van Tricht is gebleken ').

Uit deze algemeen bekende feiten valt de conclusie af te

leiden dat de berg, die vooral in verband met den dood
staat, als zeer belangrijk gegolden heeft gedurende reeds

langen tijd.

In deze omgeving is echter nog meer te vinden wat er

op wijst dat deze bergvoorstelling in dit verband den
mensch als het ware niet meer losliet. Wij kunnen dan
denken aan het voor Indonesie zoo typische verschijnsel

van het gebroken dak van de moskee, waarin toch wel de

invloed van het vroegere heiligdom mag worden gezien,

en dus weer de van ouds bekende heilige berg te voor-

schijn komt, wat ons allerminst verwondert als wij van
meening zijn dat deze voorstelling de quintessence genoemd
worden kan van het Inheemsche religieuze leven, zoodat

men hiervan, hoeveel er ook veranderen moest, geen af-

stand kon doen zonder zich zelf en eigen diepsten inhoud

te verloGchenen. En zoo redde zich de berg door Hindoeisme

0 Djiwi, I2de jrg. af!. 4/5, pag. 176.



474 HEX BERGMOTIEF IN EENIGE

en Islam been als bet merkteeken van die beilige wereld,

die ook in die vreemde godsdiensten werd gezocht en

gevonden.

Het is mogelijk dat deze afwijkende bouwtrant van de

moskee op andere wijze eveneens te verklaren valt, maar
gelet op de vooraanstaande plaats en de diepe beteekenis

van de bergvoorsteUing bier, ligt deze verklaring m.i. voor

de band.

Tenslotte wil ik wijzen op nog een paar kleinigbeden,

die alweder in nauw verband met den dood staan. In de eerste

plaats op wat zicb op bet graf bevindt, de maesan, (Jav.)

tetenger (Soend.) of boe dit voorwerp genoemd worden
mag. Dit kan een langwerpige, recbtopstaande steen zijn,

die wij als een lingga moeten bescbouwen— evenals de berg

zelf een representant van bet volstrekte leven—
, of bet is een

bouten of steenen voorwerp dat door zijn vorm onmisken-
baar aan de goenoengan van de wajang berinnert. Bepaalde
bewijzen zijn biervoor niet aan te voeren, maar de aanne-

melijkbeid van de bypotbese ligt m. i. vooral in bet verband
waarin deze maesan geplaatst is. Het is natuurlijk mogelijk

dat deze maesan, met den Islam bierbeen gekomen, lang-

zamerband de oudere, beidenscbe, pbaliusacbtige steenen

verdrongen heeft, maar ook dan blijft bet waar dat ook
de nieuwere maesans als beilig worden bescbouw'd, wat
wel blijkt doordat er wierook voor gebrand wordt.

En dit brengt ons weer terug naar andere steenen, de
portretbeelden uit de tjap<ji, waarbij bet achterstuk, wel te

onderscbeiden van de glorie, eveneens uit een dergelijk

goenoenganvormige, puntig toeloopende steen bestaat. Het
is niet onmogelijk dat bierin een kenmerkend onderscbeid
tusschen de godenbeelden en die der vergoddelijkte dooden
te vinden is, maar daarvoor zijn er wellicbt nog te weinig
portretbeelden als zoodanig berkend, Ook deze quaestie
moeten wij aan deskundigen overlaten; wij volstaan met
er op te wijzen dat bij deze opvattingen omtrent leven en
dood bet niet onwaarsebijnlijk is dat inderdaad de berg
ook bier weer opduikt, en dat bet beeld dus a.b. w, een
uitgewerkte maesan is, waarop niet, zooals in den lateren
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tijd, de naam, maar de gestorvene zelf afgebeeld zijn zou.

Opmerkenswaardig is verder dat vele van de steenen met
Oud-Javaansche inscripties ook zeer duidelijk den spits

toeloopenden goenoenganvorm vertoonen
; inderdaad gaat

het hier ook om heilige steenen, waarop.onderaanroeping
der heilige machten, belangrijke mededeelingen werden in-

gegrift als schenkingen en dgl. Dit heilige karakterkan dan
nog versterkt zijn door den bergvorna, in overeenstemming
met het feit dat het altijd heilige voorwerpen zijn die als

eigendomsteeken of als grenspaal dienst doen.
Of wij tenslotte ook in het voorwerp dat de moskee

pleegt te bekronen, de pataka, dezen berg terugvinden is al

weer theoretisch niet onmogelijk, daar inderdaad deze vorm
wel soms naast dien van een kroon voorkomt, maar alleen

een systematisch onderzoek kan hier licht brengen.

In een heel ander verband, n. 1. met den vorst en alles wat
daarmede samenhangt, zou ook nog wel het een en ander

over deze bergvoorstelling en haar waarde en beteekenis

in het midden te brengen zijn, als wij bv. denken aan den
troon, de siti-hinggil, den rotswagen van den Sultan van
Cheribon en zoo meer, wat ons nu te ver zou voeren en

waarvoor ook voldoende gegevens nog ontbreken.

Het zij genoeg thans slechts in het algemeen op het berg-

motief en zijn verreikenden invloed en beteekenis de aan-

dacht te vestigen, in de hoop dat door een zoo compleet

mogelijke verzameling gegevens meer besliste conclusies

omtrent de ongetwijfeld groote rol, die dit speelde en speelt,

eens getrokken kunnen worden.

Want dat hierdoor onze kennis van het godsdiens tige

leven der bewoners van deze streken zou worden bevor-

derd, blijkt ten overvloede ook nog wel hier uit, dat enkele

der genoemde voorwerpen: de goenoengan, de spijsbergen

en de grafteekens, voor zoover mij bekend is, opgenomen
zijn in de verdeeling : manlijk en vrouwlijk, waarover wij

nog weinig weten, maar welk verschijnsel ongetwijfeld oud
is en van belang om het geestelijk leven te verstaan.



Na Hoeri Hapa
Eenige regelen en zegswijzen betrekking hebbend

op bet sirih pruimen van den Soembanees *)

door

Dr. L. ONVLEE Jr.

Men kan het sirih-pinang kauwen zonder aarzeling reke-

nen tot de eerste levensbehoeften van den Soembanees. In het

Hapa rara ngaroe^ Praimen tot rood worden van den mond
Ngdngoe mbihoe kamboe, Eten tot verzadiging van den buik

is de gewenschte welstand uitgedrukt. In een verhaal, dat

beschrijft hoe Oemboe Loe, een marapoe in Mangili vereerd,

in dat iandschap kwam, en aangeeft op v^elke wijze telkens

zijn huis moet worden vernieuwd, worden ook beschreven

de zegeningen die van zijn verblijf aldaar het gevolg waren
(een bede om die zegeningen keert in de aanroepingen

telkens terug). Daarbij volgt na het goed gedijen van de

verschillende gewassen:

da winoe dahialoe hdmoe, breed van tros was de pinang,

da koeta daloendoe hdmoeng, en hoog reikte de sirih.

Ongestoorde welstand wordt o. m. beschreven met

:

napatoma na li ngangoe, de voedselvoorziening voldoen-

de,

*) In het verslag omtrent mijne werkzaatnheden van 1 Januari — 30 Juni

1931 (T.B.G. LXXII, 1932, biz. 636-644) memoreerde ik (biz, 638) de op-

teekening van een aantal leefregels, betrekking hebbende op het sirih

kauwen {hoeri hapa, gewoonten met het sirih kauwen in verband staande).

Het bier medegedeelde is daaruit getrokken
;
aanspraak op volledigheid

wordt niet gemaakt, wat trouwens al volgt uit het felt, dat het vermelde
vrijwel uitsluitend uit Oost-Soemba stamt.

Onderscheid in dialect is aangegeven met Ka. : Kamberasch (Oost-Soemba)
en Waij. ; Waijewasch (West-Soemba). Waar niets is aangegeven, is het

woord of de uitdrukking Kamberasch.
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napatoma na li hapa, de pruimvoorziening schoot

niet tekort,

nda ningoe mabara ngaroena, geen was er met witten mond,
ndaningoemawidjoekamboena, geen was er met ingevalienbuik,

nangd inbdhoe kamboe, men at tot verzadiging van den

buik,

nahapa rara ngaroe, men pruimde tot rood worden

van den mond,
nda ningoe mahapa winoehoe- men pruimde geen pinang met

la mata, afgesneden top (omdat de noot

niet gevuld is),

nda ningoe mahapa koeta wala noch sirih klein van vrucht.

bara.

Tekort aan het noodige wordt naast ividjoe kamboe,
ingevallen van buik, met bara ngaroe, wit van mond, weer-
gegeven. Spijze en sirih pinang is het wat aan een gast

door den gastheer behoort te worden gegeven en de be-

scheidenheid van zijn onthaal spreekt deze uit met

:

Hapa nda mija, Pruimen niet tot rood worden,

Ngdngoe nda mbihoeja. Eten niet tot verzadiging is het.

Sirih en pinang behooren ook tot de meeste geregelde

gaven die aan de gestorvenen worden gegeven, en menige
aanroeping begint met hapa pahapa marapoe, pruim pruim-
sel marapoe. In verschillende gebieden van Soemba wordt
aan de gestorvenen hun sirihtasch, Waij. fcaie/coe (aan de
mannen), of sirihzakje, Waij. fcadanoe (aan de vrouwen) mee in

het graf gegeven. Op den deksteen van de graven vindt men
bakjes voor aanbieding van sirih-pinang (Waij. koZaka) uit-

gehakt, en in den wand van de grafholte meermalen een

haak (Waij. kadeilo) om daaraan de sirihtasch op te hangen.

Een bergplaats voor de pruimingredienten behoort dan
ook tot de uitrusting van den Soembaneeschen man en de

Soembaneesche vrouw, die tot hun jaren zijn gekomen. De
mannen hebben daartoe hun gevlochten sirihtasch (Kambera:
kaloemboetoe, Waij. kalekoe) diezij onder den arm afhangend
dragen (Ka. halili, Waij. itZi) ; de vrouwen haar sirihmandje

(Ka. kapoe) dat aan de hand wordt gedragen (Ka. joetoe)

of een gevlochten zakje (Waij. kadanoe), dat tusschen den
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omslag van de saroeng wordt gestoken (Waij. biloena, beng-

gona). Men behoort in dezen zijn zaken in orde tehebben.
Kaloeka ndana hamoe na ka- A1 is je sirihtasch (je sirih-

loemboetoemoe (na mbolamoe), mandje) niet mooi, het zij zoo,

malawa njoena, mili ningoe. als je er maar een hebt.

Van iemand die er geen heeft zegt men napalakoe ndjarang,

hij gedraagt zich als een paard, of men Scheldt hem een

taoe kambdnga, een domoor, een nietsnut. Tegenwoordig
zijn er tal van jonge menschen, die geen sirihtasch meer
dragen en geen tongaloe, houten geldbakje meer gebruiken.

Voor sirihtasch hebben zij een genaaid zakje, en hun geld

bergen zij in een leeren riem. Van hen zegt men, dat zij

kaloemboetoengoe hakoe, tongaloeng halopa, d.w.z. zij hebben
een zakje als kaloemboet en een gordel als tongal.

Ook is het wel gewenscht, dat sirihtasch of mandje in

goeden staat zijn.

Djaka dakari da mbola (ka- Als je mandje (je sirihtasch)

loemboetoe) amboe himbi biaja, gescheurd is, stop het dan niet

djimanja hiloena. maar vlecht een nieuw.

Anders zou de marapoe van je zeggen taoe mbodoekoeja;

ndana pa’itanda koeta winoe, een luiaard is het, hij doet

ons geen sirih pinang zien.

En deze sirihtasch moet ook goed voorzien zijn:

Amboe pakawahanja ihina na Zorg dat de inhoud van je

kaloemboetoemoe, djaka bidi sirihtasch niet te weinig is,

minikaoe. als je een jonge kerel bent.

Want immers narikidoenggaoe na bidi kawini, de jonge

meisjes zouden je uitlachen. En bovendien :paZoe mandjoe
wdngoeja, je zou er gauw honger bij krijgen. Ook geldt:

Amboe hdpa pa’anakedang

:

Pruim niet zoolang je nog kind bent.

De leeftijd door anafceda, kind, aangeduid is niet voor alien

gelijk te begrenzen. Het kan voorkomen, dat een jongere

broer verder is dan een oudere. Maar anakeda zijn alien,

die nog niet mee tellen en nog niet mee mogen praten.

Overtredingen door zulke „kinderen” begaan worden niet

besproken en berecht; het is nog maar kinderspel. Immers
oehoengoedanjapa tana ze hebben nog aarde voor rijst

ijangoedanjapa roe kabaroe, en kabaroeblad voor visch.
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d.w.z. ze spelen, dat ze samen eten en aarde is daarbij hun
rijst en als toespijs gebruiken ze kabaroe-bladeren. Zoo zegt

men ook in Waijewa, om nit te drukken dat bet nog maar
kindergedoe is en dus niet ernstig behoeft te worden ge-

nomen (Waij. lakawa = Ka. anakeda):
tapi tana, kinde kamboekela: aarde wannen en weven met

een kamboekela-pit.

Als kleine meisjes weven spelen gebruiken ze daarbij voor
weefklos(fcinde) de pit van de kamboekelavrucht. Maar
daarnaast zegt men ook

:

ngoendoe nda parorapowa, hij (zij) is nog niet gevijld van tanden

tarn nda patdtoepowa, ze is nog niet met den doren beprikt,

wat wijst op de handelingen van tanden vijlen en tatouage,

die omstreeks de afsluiting van de kinderperiode plants

vinden. Als afsluiting van die periode geldt ook de be-

snijdenis (Ka. wakoe, Waij. topola). Het gold als een smaad
voor een volwassen meisje als haar tanden niet waren
gevijld en voor een volwassen jongen als hij niet was
besneden. Die smaad werd voor beiden met hetzelfde woord
uitgedrukt, nl. Waij. zobo, voorhuid. En het dmboe hapa

pdanakedang wil dan ook zeggen dat eenjongen niet moet
pruimen voor hij besneden is. Hij mag het zoo eens een

enkelen keer doen {hapa pandjalang), maar de eigenlijke

tijd is toch eerst voor hem gekomen als hij besneden is.

Doet hij het toch voor dien tijd, dan geldtpamalara wangoe
wakoeja de (wond bij de) besnijdenis zal er door ontsteken

{malara, branderig, bijtend). En dus zegt men in dezelf-

de beteekenis: dmboe hapa pamalarang, pruim niet tot

ontsteking.

Wil men den tijd voor besnijdenis van den jongen en het

sirih pruimen voor jongen en meisje nader bepalen, dan let

men bij het meisje op de ontwikkeling van de borsten, b.v.

Ka. tangginggiloe hoehoejaka, haar borsten schudden al on-

der het gaan. Waij. nawawara zoezoena, ze kande borsten
al met de hand omvatten. Van een jongen zegt men b.v.

Ka. djdmoe papalewa mehaja la mamardoe, als hij zoover

is dat je hem alleen ver weg kunt sturen, of Waij. name-

doewengge matana, zijn gelaat is al vast (medoe’ zegt men

T.B.G. 73-4 6
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b. V. van het vieesch van de klapper of de korrel van de

mais, die al hard geworden is).

Ook voor de jonge tanden is het pruimen niet goed.

Da ngandoe da mahina pan- Voor tanden die pasgewisseld

djiloeng dmboe hdpandja kadi. zijn is het niet goed te pruimen.

Dakapoeroetoedoe. Ze mochten zich eens niet goed

ontwikkelen(scheefgroeienb.v.)

Daarentegen:
Da ngandoe pabidi rondang Voor tanden, die pas gevijld zijn

hdpa manoendja koeta badi. moet je voortdurend sirih kau-

Amboe damboea. wen. Opdat ze niet opzwellen.

Als toch het tandvieesch pijnlijk en gezwollen is, steekt

men met een gloeiend gemaakte naald in de tanden {ka-

djoekoe wdndja oetoe mbana da ngandoe da mamboea)

;

dan zal de pijn ophouden. De bijtende kracht van de sirih

zal nu de opzwelling voorkomen ; ze werkt prophylactisch.

Nuzietmen wel jongens en meisjes, die voor hun tijd al

roode tanden hebben van het pruimen, maar dat is het echte

niet. Daparara ngandoe japing, ze hebben een rooie bek als

een jdpi (Ka. jdpi, een kleine watervogel met rooden snavel).

Ook zegt men tot zulke kinderen
:
pahdpa marondangoe

pdkoemoe, je pruimt alsof je tanden al gevijld waren.
*

Van huis gaande heeft men dus sirihtasch of sirihmandje

bij zich, ook om alzoo gelegenheid te hebben bij eventueele

ontmoeting een pruimpje te wisselen, waarbij men elkaar

sirihtasch of mandje overreikt (pawongoe kaloemboetoe,

pawongoe kapoe, Waij.pazepana kalekoe, pazepana kadanoe).

Daarbij is te bedenken:
Amboe monoeng mbola (ku-

loemboetoe) ha’atoe.

Amboe oepoe roemba mbola

(kaloemboetoe) taoe.

Amboe pamboeta roemba mbo-

la (kaloemboetoe) taoe.

Reken niet op het sirihmandje

(de sirihtasch) van een ander.

Neem geen handvol uit het

mandje (de tasch) van anderen.

Neem niet het laatste uit het

mandje (de tasch) van anderen.

Het past dus niet, om het voor eigen pruimvoorziening op
anderen te laten aankomen of een onbehoorlijke hoeveelheid
uit eens anders tasch of mandje te nemen. En ook dient
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men in de tasch of het mandje dat wordt aangeboden nog
iets;:,o,ver te laten: Anders zou men ziclizelf

' in - apspraak
brengen. Napoeloedoenggaoe tdoe^ de menschen zouden o¥er
je praten.

Daartegenover

:

Djdka" taldnga ningoe winoe Als je pinang en sirih liebt,

koeta, kana kardikaoe tdoe^ en iemand vraagt je er om,
dmhoe wo rekinja. geef het hem dan niet afgepast*

Vraagt hij je een stnkje, geef hem een heele vrucht
; vraagt

hij er een, geef hem er twee, dat de menschen niet van Je

zeggen, dat je koetoehoe^ gierig bent
Djdka ningoe makardikaoe Als er iemand is, die je tabak

hambakoe, dmhoe wdngoe pa- vraagt, doe het dan niet zoo dat

raoetoenja, wo mdngoe kapoe- je er een beetje uithaalt, maar
njaka. geef hem het zakje.

En zoo ook:
Djdka ningoe makardikaoe Als er iemand is die je sirih

koeta winoe, dmhoe wo toe- pinang vraagt, gooi hem dan

koeng niet wat toe.

Laat blijken dat je van harte geeft en reik hem je sirih-

tasch of mandje, zoodat hij zelf nemen kan.

Na tdoe na pandedi nddmami Pruimt niet zoo maar uit de

dmbi hdpa dnga la kaloem- sirihtasch van menschen, die

boetoena. ge nog niet goed kent.

Da winoe da koeta da maka- Je moet er niet te zeer op

naboe, dmboe marardnamoeka uit zijn pinang en sirih, die

pahdpa a’dngaha, gevallen is te pruimen.

Men zon toch niet kunnen weten of je op die wijzegeen

gestolen pinang en sirih pruimde, wat tot onheil in huis

aanleiding kan geven. Onder datgene waarvan men tot

wegneming van schuld belijdenis doet behoort immers ook

;

mahapa la kaloemboetoe tdoe, la mbola tdoe ;
mahapa winoe

makanaboe koeta makanaboe, wij pruimden uit de sirihtasch,

uit het sirihmandje van anderen; wij pruimden gevallen

pinang, gevallen sirih.

Da pdhapa pahdndjaloe tdoe la Neem niet zoo maar weg de

mardda, dmboe piti dngaha, pruimstof die door anderenin

de vlakte is neergelegd.
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Dit heeft betrekking op de sirih-pinang, die men op zijn

weg neerlegt waar men de plaats van den ndewa tana, den

aardgeest, beer van den grond passeert. Men geeft daarbij

kennis van zijn tocht en vraagt daarvoor bescherming. Deze

sirih-pinang moet nu niet door anderen meegenomen en

gepruimd worden. Kapoeakiadanjaka, het is niets dan wat
ze al uitgekauwd hebben, het is al gebruikt door den ndewa
tana ; nahalahaka da koetoeda, hij heeft er den damp, de

kracht, al van weggenomen.
Da koeta angoe da winoe pa- Wanneer de sirih en de pinang,

toengoe moeroe dtnboe papoe zijn „belegd met kruid”, pink

angaha. ze dan niet zoo maar af.

Moeroe is kruid in den zin van geneesmiddel en dan in

ruimeren zin alle „geneesmiddelen’’, alle jjmedidjn”. Toengoe

moeroe, kruid, geneesmiddel leggen op, wat geschiedt door

den mdngoe moeroeng, den bezitter van het medicijn, ook
genoemd na ma’dpa moeroe of na makatangoe moeroe, de

vasthouder van het medicijn. Deze kruiden kunnen worden
aangewend tot genezing maar ook tot verwekking van de

ziekte. Men kan nu ook de boomen van een tuin „met
kruiden beleggen”. Men hangt daartoe bij een offersteen,

onder een afdakje in den tuin opgericht, een katoepat op,

die men eerst met het kauwsel van de kruiden heeft be-

spuwd, waarbij men b. v. zegt : ddi oeloe hanambaja na
makanggamikoe limana na makatilakoe wihina, na mamoeti
rdoena na mapdpoe woeana, „waak aan de achterzijde en

de voorzijde tegen wie de handen beweegt en de voeten roert,

tegen wie de bladeren aftrekt en de vruchten plukt”. Wie
desniettegenstaande van de vruchten steelt, zal door de
bepaalde ziekte worden getroffen. Daarin heeft bovenge-
noemd verbod zijn sanctie; nangdnadoekaoe moeroe

: je

mocht anders door het medicijn getrofifen worden.
Palili papitiha da pahapa la Het is verboden de sirih pinang

reti, da pahapa la katodad, da op de graven weg te nemen, of

pahapa papaloehoe. van de offersteenen, of de naar

buiten gebrachte pruimstof.

Het laatste heeft betrekking op de sirih-pinang die mee
buiten de kampoeng wordt gebracht, wanneer een ziekte.



NA HOERI HAPA 483

b.v. maranga, verkoudheid, uit het dorp wordt weggedaan
(paloehoe maranga, de verkoudheid naar buiten brengen).

*

De grooten, degenen die tot het mardmba-geslacht be-

hooren, dragen niet zelf hun sirihtasch of mandje, maar
hebben daarvoor hun slaaf of slavin, wier speciale taak
het is daarvoor in alles te zorgen. Het zijn de ata mahalili

kaloemhoetoe, de slaaf die de sirihtasch draagt, en de ata

majoetoe kdpoe’, de slavin die het sirihmandje draagt. Ze
behooren tot het vaste gevolg. Komt er een gast, dan is

het hun taak dadelijk in huis te gaan om de benoodigde
sirih pinang voor ontvangst te halen.

Na maramba natemanja kapoe Een maramba wordt door een

parai na atana. slaaf (slavin) de kalk voorge-

houden.

De kalk, een van de noodzakelijke pruimingredienten,

wordt bewaard in een kalkdoosje {tanddi kapoe, door de
vrouwen gebruikt) of kalkzakje {kandi kapoe), dat de man-
nen gebruiken. Voor het gebruik stort men een weinig

kalk in de hand en stipt dan met een vinger in de kalk

om die zoo naar den raond te brengen. Want:
Amboe toe daloeng la tanddi Steek (je vingers) niet in het

kapoe. kalkdoosje.

De grooten storten zich nu niet zelf wat kalk in de hand,

maar ze hebben een van hun menschen ter beschikking,

die wanneer hun heer of vrouwe wenscht te pruimen, hun
‘de kalk voorhouden. En evenmin stampen ze, als ze oud
geworden zijn zelf hun pruimpje. Wie toch oud en tandeloos

geworden is en de sirih-pinang niet meer fijn kan krijgen,

stampt ze in een stampkoker (stampen : toekoe ; koker en

stamper tezamen; toekoe; koker: ngohoena; stamper:

aloena

;

deze beide worden ook onderscheiden als vrouwelijk,

na bdina, en mannelijk, na minina).

Na maramba makaweda ningoe Is een heer ofvrouwe oud gewor-

matanggoe toekoenja ^). den, dan heeft hij (zij) iemand,

die voor hem (haar) stampt.

*) Matanggoe toekoe, stampstertje, noemt men ook het jonge meisje,

dat door een al ouden man tot vrouw wordt genomen.
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Het benoodigde voor een sirihpruim is het eerste wat
een gast bij zijn komst behoort te worden aangeboden.

In een mime gave van sirih-pinang eert men den gast en

komt de gastvrijheid van den gastheer uit. Een bezoeker

kan weer heengaan zonder gegeten te hebben, maar hij

kan niet heengaan zonder te hebben gepruimd. En zonder

gepruimd te hebben komt men aan het eten niet toe.

Mamangiloeha da pahapa, pruimen gaat voor. Of ook
mama’ajaha da pahapa, mama’eriha da pangangoe, de pruim
is de oudere en het eten de jongere broer. Het is dan ook
wel om zich zeer te schamen, wanneer men niet zorgt deze

gastvrijheid te kunnen bewijzen. Ook al zou men voor

eigen gebruik te weinig hebben, dan dient men toch iets

gereed te houden voor een mogelijken gast.

De vrouw heeft te zorgen dat in dit opzicht alles in

orde is. En dus;

Dji pandengingoepadoea tanga Vlecht van te voren demand-
wahil. jes (waarop de sirih-pinang

wordt aangeboden).

Een vrouw, die deze zaken niet in orde heeft, acht de eer van
het huis niet, kawini ndia inga oera oemaja. Men zegt van
haar kawini mbodoekoeja, een luie vrouw, of een domme
(ndoeba) vrouw. Eerst wordt den gast de pruimstof aange-

boden op een gevlochten bakje (tanga wahil) en pas daarna
wordt hem de mbola., een mandje voor de pruimbenoodigd-
heden fin onderscheiding van kapoe, het mandje dat op weg
wordt meegenomen, zonder deksel), aangeboden.
Djaka taka tdoeja wo mangi- Als er menschen komen moet
loenja kadipahdpana la tanga men hun eerst pruimstof geven

wahiloe, ka mangoe pawonja op een bakje, daarna eerst geeft

mbola. men hun het mandje.

De sirih-pinang hem op het gevlochten bakje aangeboden
is bedoeld om door den gast meegenomen te worden. Deze
dient ze ook mee te nemen;
Djaka nawonggaoepahapamoe Wanneer men u sirih-pinang

parai taoe, ngandiha. geeft, neem die dan mee.

In deze gave toch wordt de gast geeerd. Hij zou blijk ge-
ven eigen eer, en daarmee eigen levenskracht niet te ach-
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ten, wanneer hij tegenover die gave onachtzaam was. Van
de gave waarin we geeerd worden zegtmen immers : hama-
ngoendanja of ndewandaja, het is onze „ziel”. Tusschen onze
eer en onze levenskracht bestaatnauw verband. Van schaam-
te waardoor men wordt getroffen kan men zelfs sterven.

Dus moet men deze gaven meenemen amboe dameti da ha-
mangoenda

:

opdat onze „ziel” niet sterve.

Wat het aantal van de gegeven sirih- en pinangvruchten
aangaat, in het algemeen heeft men een voorkeur voor
even aantal boven oneven. Maar bepaald:

nda pakdli wongoe tiloe, drie stuks worden nooit gegeven.

Van het woord tiloe, drie, heeft men een afkeer, om de be-

teekenis van testikel, die het ook heeft. Ten aanzien van
menschen gebruikt, zal men liever zeggen doea ha’dtoe, van
zaken ddmboe hdoe, twee en een. Gebruikte men dit woord in

gesprek, het zou den schijn hebben, dat men den ander uit-

schold. Moet men het gebruiken, dan zal men dit toch nooit

doenzonder daaraan vooraf telaten gaan hingpiloemoc njoe-

moe, met uitzondering van jou, het raakt jou niet. Of ook
men gebruikt den vorm uit een ander dialect en spreekt van
tailoe in plaats van tiloe. Het drietal schuwt men nu ook
bij wat men iemand geeft en wat men ontvangt. Zelfs zal

men bij uitbetaling liever niet drie guldens ontvangen, maar
twee guldens en twee halve guldens, En zoo zou een gast,

wanneer men hem drie sirihvruchten geeft, licht kunnen
denken tolanangga, of mangetoenangga, hij Scheldt me uit.

Ook tegen het aantal van vijf (Zima) vruchten heeft men
bezwaar. Daarvan zegt men : dali la manggawa lima : ze

vallen door de spleten tusschen de vingers, ze glijden je

door de vingers. En dus: nda ningoe lingoeda, ze zijn ijdel,

hebben geen nut. Wanneer men komt om een zaak te

bespreken en bij vergissing geeft de gastheer zijn gast een

vijftal sirihvruchten, dan kan men wel weer naar huis

gaan, de bespreking zal geen nut hebben. Met achtvruch-

ten eert men den gast het meest Maar dit is ook de grens

:

dira dangoemada, dat is de uiterste hoeveelheid. Gaf men
meer, dan zou het zijn alsof men dacht dat de gast zelf

geen pruimstof had.
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Amhoe palailaroeja na kaloe^ Laat niet de sirihtasch van je

mboetoena na mini leimoe ; poe-- man rondgaan ; haal je mandje

roe ngdndijaka na mholamoe uit huis en geef dat aan de

kaoe wongoe tdoe, menschen.

^
Dit mandje heeft dan devrouw den gast in de hand te geven,

Amboe wo djoekaroenja mbola Schnif het mandje den gasten

na tdoe : niet toe.

Het mandje hem toe te schuiven zou onbeleefd zijn. En de

gast zou den indruk krijgen dat men hem niet behoorlijke

eer ga£ JVda tembinangga indnadoe; men behandelt mij niet

behoorlijk, zou hij kunnen denken.
Djdka mardmbaja na matdka^ Als de gekomeneeen maram-
wo wdnja tanga wahiloe hd- ba is, geef het hem dan op een

moe ; amboeparahangbia anak- mooi bakje ; stuur niet een kind

eda papoeroe ngdndinja mbola, om het mandje uit huis tehalen.

Djdka ningoe kariana, pama-- Als een maramba gevolg heeft,

ngiloemanja na maramba, md- geef dan eerst den maramba,

ngoe da kariana, daarna zijn gevolg.

Djdka remija, djdka ningoe H, Als er feest is of een bijzonder

djdka nadangoe na mardmba gebeuren, als velenzijndema-

namahanddkatdkana,toehaha ramba die gelijktijdig komeu,

nddhamandja pahdpada la ta^ bereid hun dan te voren de

nga wahiloe; wo mangiloenjana pmimstof in de bakjes; geef

na mama'ama (na mama'aja) dan eerst den oudsten, den
mdngoe papdndaki panddkin- vaders en ouderen broers en

dja matoeada, Ba hdlahaka da zoo voort naar hun ouderdom.
mardmba, mdngoe da kariada Is men gereed met de maram-
panddkindja matoeadakai. ba, geeft dan eerst hun gevolg,

eveneens naar hun ouderdom.

Bij dergelijke gelegenheden staat een wacht in de kampong-
ingang om tijdig te kunnen meedeelen welke gasten in

aantocht zijn, welke maramba en wie tot hun gevolg be-

hooren. Deze geeft kennis zoodra hij ze ziet aankomen,
zoodat de sirih-pinang bij aankomst dadelijk gereed is.

Degene die voor de verdeeling te zorgen heeft, meestaleen
vertrouwde slaaf, moet dus met de stand- en familierelaties

goed op de hoogte zijn, want het zou een reden tot schaamte
zijn voor gastheer en gast indien men den lagere in stand
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aan een meer aanzienlijke of een jongere aan een oudere
deedvoorafgaan. lemand te behandelen naar zijn stand en
te geven wat hem toekomt (tembi) is toch bij de ontvangst
van gasten een zaak van bijzonder gewicht. Het komt voor,
dat een gast zonder het eten aan te roeren weer vertrekt,

tot groote schaamte van den gastheer, wanneer hij, zij het
ook zonder opzet, niet in zijn stand is erkend. En de gast-

heer zal in dergelijk geval niet nalaten een geschenk te

brengen aan den beleedigden gast kana belt na ndewana,
opdat zijn „ziel” moge terugkeeren.

Bij dergelijke gelegenheden, als er vele gasten komen,
geldt als regel:

Na arija kawini, kawinimai Wat de vrouwelijke gasten aan-

mawonja pahdpana, na mini gaat, vrouwen zijn het ook, die

minimai. haar pruimstof geven, en even-

zoo mannen den mannen.

Bij bezoek van een enkelen gast is het de meesteres van het

huis, die voor de aanbieding van sirih-pinang heeft te zorgen.

Djakaoe pakapoeng angoe a- Als gij als vrouwen elkaar een

ngoemoe pakawini, dmboe wo- pruimpje geeft, geeft dan niet

nja kikoena na koeta. het uiteinde van de sirih.

Pakapoeng, ten opzichte van elkaar „kapoeng”, doen alleen

vrouwen, of ook een jongen en een meisje tusschen wie

een betrekking bestaat. Daarbij stort de een wat kalk, kapoe,

in de hand van de ander, en geeft haar een stukje sirih

en pinang voldoende voor eenmaal pruimen. Straks doet

de ander dat ten opzichte van de eerste. Men wisselt dus

niet van sirihmandje maar maakt voor de ander een

pruimpje gereed. Daarbij mag men nu niet het onder-

eind (kikoe, staart) van een sirihvrucht geven {kikoena,

tegenover katikoena, het hoofd-eind ervan, of pingina, de

oorsprong, het beginpunt ervan, d.i. dat gedeelte waar

de vrucht aan den . steel vastzit). De fcifcoe te geven zou

den schijn van geringschatting (pamarahoeng) wekken en

dus reden zijn tot beschaamdheid {pamakia wangoeja) ’).

Men begint a£ te breken bij de katikoe^ zoodat men met de kikoe

a.h.w. het overschot geeft. Ana rihimadnanja na pawonangga, het restje

maar heeft ze me gegeven.
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Ten aanzien van het geven van sirih pinang aan anderen

is nog te vermelden :

Ndananggepidjakandaningoe Het is niet behoorlijk als er

koetana na tanga wahil, ririhi geen sirih ter aanbieding is, te

nda nggepi djaka wongoeja meer als het geldt het geven van

pahdpa maramba. sirih-pinang aan een maratnba.

Onder de pruimingredienten neemt de pinang de voor-

naamste plaats in. Sirih aan te bieden zonder pinang is

onmogelijk, maar wanneer men geen sirih heeft kan men
eventueel alleen pinang aanbieden zonder daarmee nog
in gastvrijheid te kort te schieten. Toch is het behoorlijk

dat men ook voor sirihvoorraad zorgt, en dat vooral als

het geldt een maramba te ontvangen.
Amboe katiri pahoepoeng roe Breekt niet tezamen eensirih-

koeta. vrucht.

Dit heeft betrekking op het samenpruimen bij een ont-

moeting. Daarbij moet men niet, elk een eind (hoepoe)

vasthoudend, {pahoepoeng, ttn opzichte vanelkaar „hoepoe”

zijn) de sirih-vrucht afbreken. Papani da pahoepoengoe
wdngoeja, daarmee zou men aan het eind zijn van het

met elkaar spreken, men zou elkaar voor het laatst ont-

moeten.
*

Het behoort tot de verpliehtingen van den man, zijn vrouw
van voldoende voedsel en voldoende pruimstof te voor-

zien. Een man, die een vrouw wil nemen, verklaart dan
ook; makanggoenja pahimboenja pangangoe pahimboenja
pahdpa, ik ben in staat eten en pruimstof voor haar te

zoeken. En hij heeft te bedenken:
Amboe pakawahanja ihina na Zorg, dat er niet te weinig in

mbolapahapana napapahamoe. het sirihmandje van je vrouw is.

Ze zou het immers bij een ander kunnen gaan vragen,

naloeadoe pakardi la ha’dtoe. Of ook ; amboe napa’ili bangga
tdoe, opdat ze de zitplaats bij anderen niet schoon houde,
door daar namelijk veel te zitten pruimen. Want aanbieding
en aanvaarding van sirih-pinang is een teeken, dat een
jongen en meisje in nadere relatie tot elkaar willen treden,

dat ze willen pa/orang/elkaars jora, elkaars „vriend” willen
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zijn. De pinang wordt daarbij in de bladscheede verpakt
en de sirih tot een bundel saamgebonden. Zoo zingt een
meisje in een afscheidslied:

ba nda nggamoedoe kawdi, daar het niet de een of ander

wasj

makakombanda winoe, die ons de pinang verpakte,

makawaloenda koeta, die ons de sirih sameobond,

hita pa’ahoe nddma riringoe, zoodat wij waren als iionden

gewoon en bekend,

hita pandjara nddma hondoe- als paarden door samenbinding

ngoe, gewend,

bata eti wdngoe wikinda^ daar het nit eigen hart opkwam,
bata koekoe wdngoe wikinda, naar eigen wil geschiedde.

In dezelfde beteekenis als pajorang gebruikt men ookpakoe-
tang {koeta, sirih), in sirih-betrekking tot elkaar staan, elkaar

sirih-pinang geven. En deze verhouding drnkt men ook uit in:

pababangoe kaloemboetoe, de sirihtasch op den schoot

geven (jongen aan meisje)

patemangoe kiri kdpoe, het sirihmandje voorhouden

(meisje aan jongen).

En het patemangoe kapoe, het elkaar kalk yoorhouden,

wordt bepaald gezegd van mapamboehang, wie in liefdesbe-

trekking tot elkaar staan.

Naar de waardeering van den man is ook die van de

gave. In het eene geval wordt zijn geschenk door het meisje

in haar lied geroemd:
Winoe woea kandoeroe, pinang als terongvruchten,

patoekoe wdngoe manoe

;

waarmee jeeenkipkuntgooien;

koeta woea kapala, sirih als spaken van een ga-

renwinder,

papaloe wdngoe ndjara, waarmee je een paard knnt

slaan,

Maar daarentegen smaalt ze den afgewezen pretendent

:

dmboe ngdndi dnga blijf me toch weg met die

pinang,

na winoe wdla mbdpamoe; die idiote bloesemvruchtjes

;

dmboe ngMdi dnga, kom me toch niet aan met die

sirih,
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na koeta wala baramoe. die dwaze witbloeiende stokjes.

Met winoe wala mbapa en sikoeta wala bora vergelijkt het

meisje de haar gegeven sirih-pinaog met de sirih- en pinang-

vruchtjes, die met de bloesem afvallen. Anderen laten die

dingen liggen, maar hij is zoo gek om ze haar te brengen.

Naar den zin gelijk zijn de volgende regels (Waijewa)

:

eka ndeta denga ndeta denga- je bent wel erg ingenomen

moendi kapoke zoezoe wawi-

moe, palaoemoe tiloe ate ;

eka engge denga engge denga-

moendi oeta wola ndabomoe,

pataoemoe tiloe bengge.

met die varkenstepeltjes van je

waar je hart zoo vol van is;

je bent wel bijzonder in je schik

met je ndabo-bloesem sirih,

die je bij je gestoken hebt.

Kapoke wino zija pinangvruchten die zichpas hebben gezet,

nog klein zijn, en geen inhoud hebben. Ze worden door het

meisje met varkenstepels vergeleken. De ndabo is een plant

waarvan de vruchten lijken op de sirih, maar ze zijn veel

kleiner en worden niet gegeten. Nu smaadt ze de gebrachte

sirih als vruchten van de ndabo wanneer deze bloeit en de

vruchten dus nog zeer klein zijn.

*

Djakaoe hapa winoe kawaloe, Als je pinang met dubbelen pit

moepa'anang anandoea. kauwt, zulje tweelingen krijgen.

Denjongen meisjes wordt dan ook door de oudere vrouwen
afgeraden dergelijke pinang te eten, en in den regel zal men
ze laten liggen. Niet, dat men in het algemeen geboorte van
tweelingen ongunstig acht. Alleen ingeval een jongen en

meisje geboren worden (anandoea hala) moet dit worden
„verkoeld”, en men zegt van hen : ndada maloendoengoed, ze

zullen niet tot het eind geraken, ze zullen niet oud worden.
In West-Soemba hoordeik ook, dat de menschen zich over

de geboorte van tweelingen schaamden, dat het was pa-

mdke denga, een reden tot schaamte, omdat menschen geen

honden of varkens zijn.

Na mapakamboe amboe hapa Zwangeren mogen bij het prui-

pakoroeng nggamoer angoe men geen gambir en gember-

lajia. wortel kauwen.

Pameti wdngoe ana daloeja, daardoor toch zou het kind in

den schoot van de moeder sterven, of namoendjoe ludia, het
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kind zou voortijdig geboren worden (moendjoe, afvallen, als

bloesem zou bet afvallen). Tot opwekking van abortus wor-
den o.a. gambir en gemberwortel gebruikt. Ze behooren niet

tot de geregelde pruimingredienten.
Na kawini pakamboe djaka Wat betreft een zwangere, als

ndana mi bana hapa, anakeda haar lippen niet rood worden
kawinija na anana ; djaka nami bij het pruimen is haar kind

anakeda minija. een meisje ; worden ze rood,

dan is het een jongen.

Na mapakamboe, amboemara- Een zwangere moet maar niet

rana biana pah&pa dnga la in ’twilde wegnitde sirihtasch

kaloemboetoe taoe. van anderen pruimen.

Daardoor zou licht de bevalling moeilijk gaan (nakaloe-

toedoe djaka napa’ana). Gaat een bevalling moeilijk, dan
moet de vrouw niet alleen eventueel overspel bekennen,

maar ook meedeelen haar ngia pahdpa, de plaats waar,

d. w. z. de menschen bij wie ze gepruimd heeft
;
fcoehdpa

lai pinang, ik heb bij dezen en dien gepruimd. Het is toch

een zwangere ongeoorloofd (palili), djaka napajoboe anga-

dnga, als ze met dezen en genen maar geklieid maakt.

Na kawini mapakamboe, djaka Als een zwangere ’s avonds op

nalakoe roedoeng, ngdndi ka- weg gaat, moet ze kalk mee-

poe. nemen.

Zij kan zich daarmee tegen het nachtspook beveiligen,

na malodoenja na roedoeng, na maroedoenja na lodoe,

dat den nacht tot dag heeft en den dag tot nacht;

dat in den avond uitgaat en het bijzonder op zwangeren

gemunt heeft Deze spoken worden o.m. genoemd madoeroe,

de vlammenden, daar een lichtglans van ze uitgaat, afwis-

selend rood en groen. Voor kalk zijn ze bang en men
heeft hen dus bij een ontmoeting met kalk te werpen:

hanebanja kapoe na madoeroe, werp den lichtende met kalk.

Amboe hapa koeta rara Pruim geen roode sirih,

d. w.z. sirih die al beurs geworden is. Deze raad geldt

speciaal de jonge meisjes. Men zou anders van ze zeggen

pakamboenanja, ze is zwanger. Zwangere vrouwen hebben

toch veelal lust naar koeta rara, zoodat hdpa koeta rara

zooveel beteekent als zwanger zijn.
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Zoo zingt een vrouw in een lodoe hema, een beurtzang,

gezongen ’s avonds na de pluk van de mais, hoe zij door
haar man is verlaten en wat zij hem zal hebben te ant-

woorden als hij straks terugkeert, daar zij reeds zwanger is:

Patianja woelang patianja^ nda- Gewacht heb ik een maand,

oengoe, ndana taka jiangoe. gewacht heb ik een jaar, maar

daarin kwam hij niet.

Pangalangoe pahapa koeta Reeds lang heb ik roode sirih

rara, boedi hina taka. gepruimd, nu eerst is het dat

hij komt.

En eveneens geldt speciaal jonge meisjes de raad

:

Amboe hdpa winoe maoekoe pruim geen bedwelmende pi-

Immers: [nang.

pahapanja winoe maoekoe, haar bedwelmende pinangdoen

pruimen,

pa’oenoenja waloe wakatoe, haar benevelende toeak doen

drinken,

was het middel waardoor een man over een meisje macht
zocht te krijgen:

*

Na kawini amboe nahapa la een vrouw mag niet pruimen

kaloemboetoe lajiana, uit de sirihtasch van haar lajia.

Na mini amboe nahapa la een man mag niet pruimen

mbola jerana kawini, uit het mandje van zijn jera,

De betrekking jera-lajia is die van zwager, vrouws broer,

tot zwager, zusters man. Ook de vrouw van mijn „jera”

wordt door mij met dien naam genoemd en zij noemt mij

„Iajia”. Het is niet geoorloofd, dat mans zusters man fityia)

en vrouws broers vrouw (jera) van elkaar pruimen. Wei
mag zij hem sirih-pinang op de tango wahil, het gevloch-
ten bakje, aanbieden. Evenwel:
Nda oekoe papakei limang Het is niet behoorlijk, dat

tanga wahil, dngoe lajia dngoe „lajia” en „jera kawini” elkaar

jera kawini. het sirihbakje aanreiken.

Tusschen hen geldt immers amboe pakita limang, reikt

elkaar niet de hand. Zij reikt hem dus het sirihbakje niet

toe, inaar zet het voor hem neer. In deze relatie is alle

vrijer verkeer verboden.
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Rai ana mini angoe mangaloe Schoonzusters, broers vrouw
palili papatoengoe kapoe la en mans zuster, mogen elkaar

lima. geen kalk in de hand storten.

Rai ana angoe ama jenoe, palili Zoons vrouw en schoonvader

pahapa la kaloemboetoe la mogen niet uit elkaars sirih-

mbola. tasch en mandje pruimen.

*

Da roe koeta haoe, hapoe pa- Breek eerst de punt van de

koeha da hoepoeda, kaoe ma- bladeren van de koeta haoe en

ngoe pahapa. pruim ze dan.

Men onderscheidt voornamelijk twee soorten van sirih, nl.

koeta hdmoe, waarvan de bladeren worden gebruikt, en
koeta haoe, waarvan men als regel de vruchten pruimt,en

alleen als men die niet kan krijgen bet blad. In bet laatste

geval moet men ecbter de punt van bet blad afbreken,

daar deze is de paroka wdna mamaroeng, datgene waardoor
de nacbtspoken {mamaroeng) licbt geven. Mamaroeng zijn

dezelfde wezens, die ook madoeroe en maroka, licbtgevers,

genoemd worden (rofca = doeroe). De groene glans die

zij afstralen wordt nu veroorzaakt, doordat zij de punt van
een blad van de koeta haoe tusscben de lippen bouden
{nahomoeja na hoepoena na roe koeta haoe), waarom men
deze niet moet pruimen. Daarentegen
Da roe koeta hamoe, dmboe Breek echter niet de punt af

hapoehai da kikoeda, djakaoe van bet blad van de „koeta

hapa. hamoe” als je die pruimt.

Pakatikoe ahoe wdngoeja, dazidoox zou je de „bondenkop”
krijgen, een ziekte die naar de zwelling van de gewricbten

katikoe ahoe, bondenkop, wordt genoemd.
Amboe hdpi roedoeng roe ham- Pluk niet in het donker tabaks-

bakoe blad af.

Wil men bet doen, dan dient men ze eerst te scbudden,

daar rdoe kapa mamaroengoeha, bet de vleugels zijn waar-

mee de mamaroeng vliegt.

Da kanata la ndewa la pahom- Het is goed te pruimen de

ba hamoe djaka hdpaha. sirih-pinang aangeboden aan de

ndewa en pahomba.

Deze aanbieding gescbiedt bij bet feest Pamangoe ndewa
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d.w.z. te eten geven van de ndewa, waarbij zoowel aan dezen,

die hun plaats hebben in de kampoeng, als aan de pahomba,

de geesten die daarbuiten wonen, op bepaalde wijze saam-

gebonden sirih-pinang (pahapa pakanata, of kanata) wordt

aangeboden. Deze bundeltjes worden onderscheiden als hoe-

loekoe, bet opgerolde sirihblad geklemd tusschen de gespleten

pinangnoot, bet gebeel omwonden met rood draad, en koe-

loeroe, bet siribblad in knoop gelegd om de pinangnoot, bet

gebeel omwonden met roode draad. Op vier gevlocbten bla-

den (tonga wahiloe bokoel), twee bestemd voor de ndewa en

twee voor de pahomba, worden ze aangeboden, maar na de

aanroeping onder de menscben verdeeld. Ze verzekeren na-

kroost en rijkdom
:
paworoe wdngoeja, pawoeloe wangoeja.

Da koeta pabidi pamoela, da Van de pas geplante sirih moet

kawoenga woeada poelinja na men de eerste vruchten afstaan

ana kawini kana pdpoeha. aan de ana kawini, dat die ze

plukke.

Een Soembaneescbe familie beeft buiten de eigen kabisoe

verband naar twee zijden : naar de zijde vanwaar voor de

zoons een vrouw genomen wordt (Ka. jera, Waij. loka) en

naar de zijde waarbeen de docbters worden uitgebuwelijkt

(Ka. ana kawini docbter, Waij. doma). Voor bet onderling

verkeer is de onderscbeiding tusscben jera en ana kawini,

waarmee dus geen personen, maar families worden aan-

geduid, van groote beteekenis. Hiermee tocb is een betrekking

niet van voorbijgaanden, maar van meer constanten aard
uitgedrukt, daar bet meest gewenscbte buwelijk voor de
zusters zoon is dat met de docbter van moeders broeder,

zoodat daarmee de betrekking in de volgende generatie

wordt voortgezet. Voor wederkeerige steunverleening zijn

deze familiegroepen allereerst op elkaar aangewezen, en die

steun wordt op vaste wijze verleend, zoodat bepaalde gaven
steeds van de jera aan de ana kawini en omgekeerd andere
van de ana kawini aan de jera worden gegeven. De eerste

pluk van pas geplante sirib moet men nu aan de ana kawini
afstaan, kada panoeangoe da koeta la pawoea, opdat de sirib

onafgebfoken vrucbt moge dragen. Dezelfde regel geldt
ten aanzien van de eerste vrucbten van een pinangboom.





Het bronzen Buddha-heeld van Celebes' Westkust
{Ware hoogte 75 cmi)



Het bronzen Buddha-beeld van
Celebes’ Westkust

door

Dr. F. D. K. BOSCH.

Het bronzen Buddha-beeld, waarover reeds het een en
ander in de dagbladen is medegedeeld en dat bier het
onderwerp van een uitvoeriger bespreking zal uitmaken'),

werd omstreeks twaalf jaren geleden bij den aanleg van
een weg aan den voet van een kleinen heuvel, aan den
oever van de Karama-rivier, ± 10 K.M. landinwaarts bij het
vlek Sikfendeng gevonden. Het stuk werd eenige jaren in

het huis van het districtshoofd bewaard, en vervolgens naar
de baroega (logeerverblijf) overgebracht, waar het werd
aangetroffen door den heer Abdoel Mania, tot voor kort

schoolopziener te Madjene, die Dr. Cense later te Makasser
van zijne ontdekking in kennis stelde. Nadat den Assistent-

Resident te Mandar om nadere inlichtingen was verzocht

en de juistheid van de mededeeling van Dr. Cense’s zegs-

man gebleken was, besloot Gouverneur Caron van een

dienstreis naar Mandar en Mamoedjoe gebruik te maken
om het beeld onder zijn persoonlijk toezicht naar Makasser

te laten vervoeren, hetgeen geschiedde, waarna het vandaar

naar Batavia werd geexpedieerd en in de bronsverzameling

van het Museum opgenomen.
Is het Genootschap den heer Caron bijzonderen dank ver-

schuldigd voor zijne bemoeiingen, welke het Museum een

zeer belangrijke aanwinst hebben bezorgd, met erkente-

lijkheid dient hier mede gewag te worden gemaakt van

*) De hier volgende bijzonderheden zijn ontleend aan een verslag van

Dr. Cense, aangevuld met eenige gegevens die ik aan Dr. Van Stein

Callenfels te danken heb.



de bereidvaardigheid waarmede Dr. Cense gevolg heeft ge-

geven aan ons verzoek om bij de vindplaats een nader
onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van restanten

eener nederzetting of van de ontbrekende fragmenten van
het beeld in te stellen. Ingevolge eene van den Gouverneur
ontvangen opdracht begaf Dr. Cense zich einde Mei naar
de Westkust en bevond, dat het gedeelte van den heuvel,

waarin het beeld was aangetroffen, reeds in de rivier ver-

dwenen was. Bij den rivieroever beginnende liet hij daarop
een stuk van den heuvel afgraven, terwijl hij tevens over
het hoogste punt van den heuvel een proefsleuf liet maken.
Hindoe-oudheden kwamen helaas niet meer te voorschijn,

maar wel eenige steenen beiteltjes en veel brokstukken
van aardewerk, een en ander behoorende tot het jongere
neolithicum en het bewijs leverende, dat ter plaatse eene
nederzetting had bestaan. Te Sempaga vernam Dr. Cense, dat
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ook aaa den bovenloop der Karama-rivier bij Galoempang
bij den aanleg van een weg steenen voorwerpen waren
opgegraven. In Augustus ondernam de Gouverneur met Dr.
Cense een tocht door bet gebied der Pitoe Oeloenna Saloe
naar deze plaats en vandaar stroomafwaarts naar Sempaga
aan de kust, waarbij onderweg de vindpiaats van bet beeld
werd aangedaan. Van de te Galoempang gedane vond-
sten deed de beer Caron mededeeling aan bet Geftootscbap
en verbond bieraan bet voorstel Dr. Van Stein Callen-

fels uit te noodigen een nader onderzoek ter piaatse in

te stellen. Over de resultaten van dit onderzoek, dat, nu
we dit scbrijven, nog in vollen gang is en vermoedelijk
geen nadere bijzonderbeden met betrekking tot bet beeld

zal opleveren, zal bier uiteraard niet worden uitgeweid.

Bescbouwen we nu bet Buddba-beeld van naderbij, dan
is de eerste bijzonderbeid die ons treft de wijze waarop de
gedrapeerde monniksmantel, sangbati, is uitgebeeld. De
plooien die zicb in bet gewaad gevormd bebben doordat
de stof strak om linkerscbouder, borst en buik getrok-

ken is, zijn op niet onverdienstelijke manier weergegeven
door bet aanbrengen van een groot aantal in scbuinsche

ricbting loopende, ondiepe groeven in bet brons (oorspron-

kelijk natuurlijk in den wasvorm) ; deze groeven liggen op
den scbouder vlak naast elkaar en verspreiden zicb van-

bieruit paarsgewijze, geleidelijk uit elkaar wijkende, over

bet licbaam. Door elk paar groeven wordt een gewaadsplooi

voorgesteld. Aan de binnenzijde van den mantel, die door

den linker onderarm wordt opgebouden, zijn de groeven

niet verdubbeld ; op den rug zijn zij deels in scbuine, deels

in verticale ricbting aangebracht. Onder de lichamelijke

kenmerken vallen op de slankbeid van leest en de breed-

beid van beupen, die de figuur een eenigszins vrouwelijk

uiterlijk verleenen ; bet gelaat is rond, de bals gevuld, de

mond klein met dikke lippen; op bet lage voorboofd

ontbreekt de urna, terwijl in den kruin van den met kleine

krullen bedekten scbedel een rond, door een omranding

begrensd gat van 3 cm. in doorsnede is opengelaten.
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waarop als een soort topstuk de us)ai§a vastgesoldeerd is

geweest. We merken nog op, dat de handen ontbreken,

doch niet zijn afgebroken, maar blijkens de gladde randen

aan den onderrand der polsen en de bier aan weerszijden

aangebrachte vierkante gaten, met een pin in den onderarm
bevestigd geweest zijn, Deze stukken waren dus, ev enals

de u§9l§a, afzonderlijk gegoten, hetgeen er op schijnt te

wijzen, dat de technische bekwaamheid van de gieters van
het brons niet op gelijk peil heeft gestaan met die der

Hindoe-Javaansche kunstenaars, die er nooit tegen hebben
opgezien de fijnste en breekbaarste extremiteiten der uit

te beelden figuren in verbinding met de soliedere onder-

deelen uit denzelfden vorm te vervaardigen. Aan ongeoe-

fendheid in de techniek van het bronsgieten zal ook moeten
worden toegeschreven het voorkomen van een groot aantal

vierkante en rechthoekige lappen metaal van verschillende

afmetingen op de rugzijde van het beeld, door middel

waarvan men de dunne plekken en gaten in het brons

onzichtbaar heeft gemaakt of versterkt. Van de vrij ernstige

beschadigingen van het stuk geven de toto’s een goed
denkbeeld. In het bijzonder valt te betreuren dat, behalve

de us^isa en de handen, het geheele ondergedeelte van het

gewaad, de voeten en het lotuskussen— onderdeelen, die voor
de bepaling van den stijl van het beeld van belang zouden
zijn geweest — ontbreken en dat ook het beloop van den
mantel waar die door den linkerarm wordt opgehouden
slechts gedeeltelijk is te volgen.

Als we nu aan de hand van de te onzer beschik-

king staande gegevens de plants van herkomst en den
tijd van vervaardiging van het brons trachten te bepaien,

dringt zich als eerste onderstelling aan ons op, dat het van
Qrlwijaya of Java op de Westkust van Celebes is aange-
bracht. Immers al blijkt uit geen enkele historische bron dat
deze landstreek aan een der genoemde rijken onderhoorig
is geweest of er handelsbetrekkingen mede heeft onderhou-
den, toch laat het zich gemakkelijk denken, dat de kolonisten,

die in de eerste eeuwen onzer jaartelling de tegenover de
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Karama uitmondende Mahakam zijn opgevaren, ook Ce-
lebes’ Westkust hebben verkend en er wellicht tijdelijke

nederzettingen hebben gehad. In dit verband trekt bet de
aandacht, dat de route van den Chineeschen handel in den
tijd van Ptolomaeus en nog lang daarna waarschijnlijk
langs Sumatra’s Oostkust, de Noordkust van Java, de Kleine
Soendaeilanden en vandaar langs den Zuidkant van Celebes
en Borneo, dus betrekkelijk dicht langs de vindplaats van bet
beeld, beeft geloopen ‘). Men beboeft nu nog maaraaneen
uit de koers slaan van een met Javaanscbe of Sumatraan-
scbe waren bevracbt bandelsvaartuig of aan een overval
door piraten te denken om voor de aanwezigbeid van bet

Buddba-beeld op Celebes’ Westkust een niet onaanneme-
lijke verklaring te vinden.

:

Hoe men ook over deze verklaring denkt, bet is zeker,

dat de onderstelling als zou ons brons van Qriwijaya of

Java afkomstig zijn, niet den minsten steun in de uitkom-
sten eener vergelijking van den stijl van bet stuk met die

der Hindoe-Sumatraanscbe of -Javaanscbe Buddba-beelden

ontvangt Van de beide in de onmiddellijke nabijbeid van
Palembang gevonden Buddha’s beeft bet groote steenen beeld

van de Boekit Segoentang weliswaar efe eigenaardigheid

met bet Celebes-brons gemeen : bet voorkomen van plooien

in bet monniksgewaad, maar bij nader toezien blijken

deze geheel anders gevormd te zijn dan bij bet brons; ze

zijn nml. niet voorgesteld door groeven, maar vertoonep

een vorm, die zich bet best laat vergelijken met de elkaar

gedeeltelijk bedekkende latten van een zonneblind. Voegt

men hieraan toe, dat de sanghati de beide schouders van

den Palembangschen Buddha bedekt, dan is bet onmogelijk

tot een nauwe stijlverwantschap tusschen dit beeld en bet

Celebes-brons te besluiten.

Ook bet tweede van Palembang afkomstige Buddba-beeld,

bet in 1929 in de Komering gevonden brons ®), is met de

') Lamster, Handelsreizen in Oost-Azie voor 2000 jaar, T. K. A. G.

1925, p. 991 vlg.

2) Afb. Oudh Versl. 1928 III en IV, pi. 7 ; Ned. Ind. Oud en NieuwXIV pi 4.

») Afb. O. V. 1930, pi. 45.
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beide schouders bedekt voorgesteld, maar bet gewaad is nu
niet geplooid als bij het eerste beeld, doch sluit zich nauw
en „doorschijnend” aan het lichaam aan, terwijl het alleen

onder de uitgestoken polsen en aan weerszijden van de

beenen verwijdingen vertoont. Onnoodig te zeggen, dat deze

voorstelling, waarvan de oorsprong waarschijnlijk in de

Gupta-kunst te vinden is ')? die we op de reliefs van
de Boroboe^oer in bijna denzelfden vorm aantreffen, geen

spoor van gelijkenis met het Celebes-brons vertoont en bij

ons verder onderzoek gevoeglijk buiten beschouwing kan

blijven. Hetzelfde geldt voor het steenen beeld afkomstig

van Solok in Djambi, thans in het Museum te Batavia

(Cat no. 233a) en van de beide zeer geschonden Buddha-
beelden, waarschijnlijk afkomstig van Moeara Djambi en

nu staande voor het Residentiekantoor ter hoofdplaats

Djambi ®).

Op Java komen zooals men weet twee hoofdtypen van
staande Buddha-figuren voor: die waarvan de beide schou-

ders en die waarvan alleen de linkerschouder door het

kleed bedekt wordt. Tot de eerste groep behooren de zoo-

even genoemde voorstellingen op de reliefs van Boro-

boe^oer en een klein aantal bronzen, die zich hiervan

door het gemis van zwaluwstaartvormige uiteinden van
den mantel aan weerszijden van de beenen onderscheiden;

tot de laatste het groote meerendeel der bronzen Buddha-
beelden. Terwijl de eerste na het omtrent het Palembang-
sche brons vastgestelde geen aanleiding tot opmerkingen
meer geven, is aande tweede groep van Hindoe-Javaansche
Buddha-bronzen in staande bonding, waartoe ook het be-

kend beeld van Kota bangoen behoort, een verre verwant-
schap met ons brons niet te ontzeggen. Deze verwantschap
komt tot uiting— afgezien van het onbedekt zijn van den
rechterschouder— in de bonding der armen, het uitkomen
van de lichaamsvormen en, in mindere mate, in de uit-

•) Bernet Kempers, The Bronzes ofNalanda and Hindu-Javanese Art,

1933, p. 22. Vgl. T. K.B. G. LXXIII, 1933 p. 383.

Voor de litteratuur zie O. V. 1914 p. 129.

®), Adam, Oudheden te Djambi, O. V. 1921 p. 197 en fig. 9 en 10.
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drukking van het gelaat; punten van overeenkomst die
niet kunnen opwegen tegenhet belangrijke verschil gevormd
door het totale ontbreken van plooiuitbeelding in de kleeding
der figuren nit deze groep. Het is van belang er de aan-
dacht op te vestigen, dat op dit ontbreken eenige zeidzame
uitzonderingen voorkomen. Een bronzen Buddha-beeld in
het Batavia’sche museum, afkomstig van den voet van den
Lawoe (Cat. no. 596 d), is gekleed in een mantel, waarop
een uiterst flauwe herinnering aan de weergave van plooien
in den vorm van eenige nauw merkbare schuine streepen
voorkomt; een ander Buddha-beeld in dezelfde collectie,

van onbekende herkomst (no. 595), vertoont iets dergelijks,

alleen hebben hier de plooien de gedaante van even nauw
waarneembare golven aangenomen; over een derde beeld,

dat van de beide andere afwijkt, zal hieronder worden
gesproken. Het zal duidelijk zijn, dat de hier bedoelde uit-

zonderingen ons oordeel over den aard der verwantschap
tusschen het Celebes-brons en de behandelde groep van
Hindoe-Javaansche bronzen niet vermogen te wijzigen, in

aanmerking genomen hoe sterk bij het eerste stuk de plooi-

uitbeelding op den voorgrond treedt en hoe weinig zij bij

de laatste nog te beteekenen heeft.

Nu we in het bovenstaande slechts negatieve resultaten

hebben kunnen boeken en er — zoolang geen nieuwe vond-

sten worden gedaan — geen aanleiding bestaat, een direct

verband tusschen het Celebes-brons en de Hindoe-Suma-

traansche of Javaansche kunst aan te nemen, worden we
genoopt den oorsprong van het beeld buiten Sumatra en

Java te zoeken en wenden we dan van zelf den blik naar

de Buddhistische kunst op het Indische vasteland. Letten

we hier in het bijzonder op de behandeling van het ge-

waad — het eenig typische stijlkenmerk dat ons een middel

tot dateering aan de hand doet — ,
dan herinneren we ons

de opmerking van Foucher *), dat naarmate men zich van

Gandhara en de daar in zwang zijnde klassieke uitbeelding

UArt greco-^bouddhique du Gandhara, II p* 702 vlg.
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van de plooienrijke sanghati verwijdert, men de neiging

ziet toenemen om het relief der drapeering te vervlakken,

de holten op te vullen en de lichaamsvormen steeds dui-

delijker zichtbaar te maken, totdat ten slotte omstreeks de

5e eeuw het kleed van den Buddha een dun, doorschijnend,

nauw aan het lichaam zich aansluitende bedekking ge-

worden is, waarvan alleen de afscheiding op borst en

polsen en de van de handen afhangende gewaadslip

de- aanwezigheid verraden. Deze verandering voltrok zich

alleen in de gebieden met tropisch klimaat, omdat — vol-

gens de verklaring van Foucher — de warme monnikspij

uit zware stof, die in het koude bergklimaat op haar

plaats was, aliengs het veld moest ruimen voor dezooveel

luchtigere inheemsche kleederdracht ; daarentegen hand-

haafden de koelere Centraal-Aziatische landstreken, welke

hun kunst aan Gandhara ontleenden, tot op den huidigen

dag het Buddha-beeld met plooienrijk gewaad.

Aangezien nu ons beeld zonder twijfel tot een der in de

tropische klimaatzone ontstane kunstscholen behoort en de

kleedij zeer duidelijk een tusschenstadium tusschen Gandha-
ra’sch klassicisme en inheemsch nationale dracht vertegen-

woordigt, zijn wij bij voorbaat geneigd in de op Gandhara
volgende en daarvan afhankelijke kunstscholen de objecten

van vergelijking met ons bronzen beeld te zoeken, hierbij

rekening houdende met een omstandigheid, waarop Foucher
gewezen heeft en welke niet gering gevaar voor verkeerde

conclusies oplevert. „I1 faut bien avouer— zegt deze geleer-

de ’) — que nos essais de „lois” n’ont qu’une portee purement
theorique, a chaque fois compromise par la multiple diversite

des faits. C’est ainsi que dans les Indes nous relevons des

traces sporadiques de draperies, comme si, apres tout elles

ne s’effafaient qu’a regret”. Verwijzingnaar Buddha-beelden
uit Magadha, Ceylon en Ajanta van betrekkelijk laten datum
en niettemin uitgebeeld met geplooide kleeding. De van
dit verschijnsel gegeven verklaring: dat in geheel Buddhis-
tisch Azie steeds afbeeldingen van de beroemdste beelden

') O. c. p. 706.
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te Bodhgaya en andere bedevaartplaatsen in omloop zijn

geweest, welke nauw met de Gandhara-prototypen verwant
waren en als voorbeeld voor latere kunstenaars hebben ge-

diend, noopt ons de mogelijkheid onder oogen te zien, dat
iets dergelijks met ons beeld het geval is geweest, dus dat het
als bronzen copie van een of ander beroemd steenen ori-

gineel vele eeuwen later is vervaardigd dan we op grond
van den stijl geneigd zouden zijn te vermoeden.
Een andere moeilijkheid, die zich aan ons voordoet wan-

neer we het Voor-Indische prototype van ons beeld—hetzij
origineel of copie—trachten op te sporen, blijkt te zijn

gelegen in de schaarschte van het materiaal uit de periode

die voor ons onderzoek van groot belang is, ruw genomen
van de 2e tot de 5e eeuw. Terwijl de bronzen beelden uit

dezen tijd nagenoeg geheel ontbreken, zijn de steenen exem-
plaren slechts in een betrekkelijk zoo klein aantal tot ons
gekomen, dat de genealogie van elk der verschillende typen,

die niet alleen na maar ook naast elkaar in de opeenvol-

gende scholen voorkomen, zich niet laat reconstrueeren en

het bijgevolg ook niet wel mogelijk is in een van deze

stamboomen met zoovele gapingen het juiste punt aan te

wijzen waarop ons beeld zou moeten worden ingepast.

Beginnen w'e nu onze vergelijking te Gandhara dan is dit

niet omdat de kans groot zou zijn dat ons brons uit die

school zou zijn voortgekomen, maar omdat n.h.o.v. enkele

van zijn meest typische kenmerken reeds in kiem in de

Graeco-buddhistische kunst aanwezig zijn. Immers, zij aan

zij met de talrijke Buddha- figuren, waarvan de mantel

de beide schouders bedekt en op de bekende klassieke

wijze gedrapeerd is, merken we te Gandhara verscheidene

beelden op, waarvan de kleederdracht op een veel sche-

matischer manier is weergegeven: de naturalistische, in

hoog relief opstaande plooien met scherpe randen ')

hebben hier plaats gemaakt voor min of meer ver door-

gevoerde styleeringen, waarbij onderscheid te maken valt

') Zie o. a. Cohn, Buddhafnder Kunsfdes Ostcns, 1925, pi. 5; Foucher

O.C., fig. 445.
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tusschen (A) die waarbij het relief behouden is, doch de

plooien zijn voorgesteld als golfvormige verheffingen ')’

welke zich soms tot rimpels versmallen ^), soms
ook als de latten van een zonneblind op elkaar

schijnen te liggen evenals bij het Palem-

bangsche steenen beeld; en (B) die waarbij het

relief geheel verdwenen is en ter aanduiding

van de plooien smalle of breede, diepe of on-^

diepe, enkele of dubbele groeven in den steen

zijn ingebeiteld ‘). Onder de beelden van deze

laatste groep vertoonen enkele exemplaren een

opmerkelijke gelijkenis met ons beeld. Zoo is

er een staand monniksbeeld ®) dat, behalve de

bovenbedoelde dubbele groeven van den mantel,

den rechterschouder ontbloot heeft, dus ook op

dit punt met ons beeld overeenkomt, en nog
slechts zijn Gandhara-haardracht voor de Buddha-krullen

heeft te verwisselen en zijn mantel over den linkerarm

behoeft te werpen, om voor het gezochte prototype van

ons beeld te kunnen doorgaan.

Nu we een vereenvoudigde gewaadsbehandeling te Gan-
dhara hebben aangetroffen, ligt de veronderstelling voor de

hand, dat de kunstscholen die den Graeco-buddhistischen

invloed ondergaan hebben en dezelfde vereenvoudiging te

zien geven, deze niet zelfstandig hebben uitgevonden, maar
aan de klassieke \oorbeelden hebben ontleend. Terwijl te

Mathura de al of niet ten rechte aan de inheemsche
kunst toegeschreven Buddha-beelden ®) in geen enkel opzicht

aan ons Gelebes-brons herinneren en daarom hier buiten

beschouwing kunnen blijven, vertoonen de beelden die den

') Foucher o.c. fig. 189, 195, 377 (Hariti), 454.

O.c., fig. 222, 276.

3) u. c., fig. 405, 455.

") O.C., fig. 134, 378, 281, 284, 323, 443, 483, 485.

®) O. c., fig. 454 c (Zie de teekening in den tekst).

®) Bedoeld zijn de staande Buddha-beelden met wij-inscriptie van den
bhiksu Bala, Data Ram Smm, Cat. of the Mus. of Arch, at Samath,
1914, p. 33 vlg., PL VII; VOGEL, La sculpture de Mathura, Ats Asiatica

XV, 1930, p. 35, 84, 108 en FI. XXVIII a.
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invloed van Gandhara verraden *), zonder uitzondering dc
vereenvoudigde behandeling van de kleeding, waarbij alle
de bovengenoemde variaties voorkomen ^), zonder overi-
gens in bun stijl — al was bet alleen om bet bedekt zijn
van de beide scbouders — een meer dan oppervlakkige ge-
lijkenis met ons beeld te vertoonen.
In Amaravati wordt dit anders. Naast de ouderwetscbe

uitbeelding van den Meester door middel van een symbool,
treffen we bier, wat de gewaadsbebandeling betreft, op zijn

minst vier verscbillende typen van beelden aan; die in
een bijna zuiveren Gandbara-stijl =*); de boven bedoelde
groepen A en B, en die met nauw om bet licbaam sluiten-

den mantel zonder plooien. Uit de groep B trekt in bet
bijzonder de aandacbt een vrijstaand, bijna levensgroot, tot

de groep B beboorend beeld, dat belaas zeer verminkt is —
de voeten, recbterarm en linkerarm ontbreken, terwijl bet
aangezicbt en de scbedel door verweering sterk bebben
geleden —

, en waarscbijnlijk uit bet eind van de tweede of
bet begin van de derde eeuw dateert ^). Het beeft met bet
Celebes-brons gemeen de bonding van romp, scbouders
en linkerarm, bet beloop van de linker mantelbelft, bet

ontbloot zijn van den recbter-scbouder en de verdubbeling
van de in scbuinscbe ricbting over bet licbaam loopende, de
gewaadsplooien nabootsende lijnen, waartegenover staat, dat

bij het Amaravati-beeld het hoofd kleiner is in verhouding

0 Ik reken hiertoe ook het veel besproken zittende Buddha-beeld

afgeb. o.a. bij VOGEL, o.c., pL XXVL (Zie o.a. Coomaraswamy, The

Origin of the Buddha Image, The Art Bulletin IX, 4, 1927). De invloed

van Gandhara blijkt onloochenbaar uit een vergelijking met de midden-

figuur op het bij Cohn, o.c., pi. 9, zeer duidelijk hellenistischen invloed

verradende relief.

2) Tot het type A behooren o.a de Buddha’s afgeb. bij Vogel, o.c.

pL VI, XXXI c (golven) ; XLV (rimpels), XXVII („zonneblind”) ;
tot

het type B
:
pi. XXVI b, XXIX en FOUCHER, o.c. fig. 552, 553, 584.

3) FOUCHER, o.c. fig. 585 ;
Goomaraswamy, History ofIndian and Indo-

nesian Art, 1927 fig. 138

4) Burgess, The Buddh. stupas of Amaravati and Jaggayyapeta, 1887,

pi. LII 1 en 2 (beide beelden bijna identiek). Coomaraswamy, o.c. fig. 139

(Zie de teekening in den tekst hierachter) en p. 70, 71 en 239.
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tot den romp dan bij het brons en de lichaamsvormen van

bet eerste massief, bijna piomp zijn, de typische „Gestal-

tung aus dem Volumen” vertoonen welke aan Gandhara

eigen is, terwijl het slanke, gevoelig gemodeleerde brons

reeds dichter staat bij de la-

tere, zuiver Indische opvattingen

in de kunst, waarin de „Gestal-

tung aus derFlache” zal overheer-

schen '). De ernstige beschadiging

van de beide stukken belet ons de

vergelijking verder voort te zet-

ten en hierin belangrijke details

als de haardracht, de usm§a, de

voeten, het lotuskussen enz. te

betrekken. Maar reeds het waar-

genomene heeft er ons van kun-

nen overtuigen dat er een inder-

daad treffende gelijkenis tusschen

beide bestaat en het aanknoo-

pingspunt met Celebes, dat op

Java en Sumatra te vergeefs ge-

zocht werd, een niet geringen

kans heeft te Amaravatl te wor-

dengevonden.
Onder de andere van dezelfde

plaats afkomstige stukken noe-

men we nog de Buddha-figuren

en relief aangebracht op een

pijler 2), dateerende uit de 4e — 5e eeuw en in het alge-

meen in stiji overeenkomende met het zooeven bespro-

ken steenen beeld
; verder een drietal bij de ontgraving van

den grooten stupa gevonden bronzen Buddha-beeldjes ®),

alle in staande bonding en met ontblooten rechterschou-

der; em hiervan is van het type A, een van het type B,

Cohn, Buddha p. XLIL
2) Bui^gess, ox. pi XLII, 8; Cohn, ox., pL 21,

3) Ann. Rep. A. S. L im-9, pL XXVIIl
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en een met nauw sluitenden mantel zonder plooien. Uit
het naast eikaar voorkomen van deze drie vormen blijkt

zeer duidelijk in hoe sterke mate de gewaadsuitbeelding
te Amaravati heeft gevarieerd.

De met de kunst van Amaravati nauw verwante sculptuur
van Ceylon biedt een belangrijk vergelijkingsobject in den
vorm van een levensgroot steenen Buddha-beeld afkom-
stig van Anuradhapura, door Coomaraswamy gissenderwijs
op 200 A. D. gedateerd '). Ook hier weer de ontbloote
rechterschouder, de over den linkerarm opgenomen mantel,
de door dubbele groeven weergegeven gewaadsplooien

;

daarbij echter een sterk van het Gelebes-brons afwijkend
type van gelaat, dat ons belet tusschen het Ceylonsche en
het Celebes-beeld een nauw verband te veronderstellen.

Verder verdienen vermelding de kolossale Buddha-beelden
te Galvihara bij Polonnaruwa en te Akwana ; het eerste,

+ 6 M. hoog, met over eikaar geslagen armen voorgesteld,

vertoont dezelfde behandeling van het gewaad als het

beeld van Anuradhapura ; het andere, ter hoogte van ± 15 M.,

is gehuld in een mantel, waarvan het licht golvende op-

pervlak een fraai voorbeeld van het type A te zien geeft.

Het is niet noodig de ontwikkeling van het Buddha-beeld

in de Indische kunstgeschiedenis nog verder te volgen. In

de Gupta-periode wordt de staande Buddha bij voorkeur

met de beide schouders bedekt en in een dun „doorschijnend’’

gewaad uitgebeeld; dit gewaad verschijnt als een zich nauw
aan het lichaam aansluitende bekleeding zonder plooien of

voorzien van nauw waameembare rimpels of van even

weinig geprononceerde groeven. Of in deze vormen een

voortzetting van de drie, reeds in Amaravati vertegenwoor-

digde, gewaadsuitbeeldingen moet worden gezien, kan hier

in het midden worden gelaten. Zeker is, dat de Gupta-kunst

en de daarop volgende seholen een richting inslaan, die

steeds verder van Celebes afleidt, behoudens de geisoleerde

') O.C. p. 161, 249 en fig. 293.

2) Vincent Smith, A History of fine Art in India and Ceylon, 1911

p. 242, fig. 180 en pi. XLIX.
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gevallen waarop reeds boven gewezen is, dat oude voorbeel-

den werden gecopieerd of in archaiseerenden stijl nagevolgd.

We keeren dus op onze schreden terug om nog een

oogenblik bij Amaravati stil te staan. Zooals men weet is

het niet de eerste keer dat dit, aan den benedenloop van

de Kistna gelegen centrum van Buddhistische kunst in

verband met den Archipel is gebracht. Fergusson heeft in

zijn bekende werk ') de niet door argumenten geadstrueerde

gissing uitgesproken, dat van Amaravati uit Java zou zijn

gekoloniseerd en de stupa daar ter plaatse een grooten

invloed zou hebben gehad op de Hindoe-Javaansche kunst.

Deze gissing werd overgenomen o.a. door Burgess en

Foucher ^), doch later krachtig tegengesproken door Krom *).

„Wij voor ons — schrijft deze geleerde — achten het, na het

voorrecht gehad te hebben, regelrecht van de Javaansche

tempels komend, voor de overblijfselen uit Amaravati in

het Museum te Madras te staan, ten eenenmale een raad-

sel, hoe Fergusson . . . . . . . . aan zijn opvatting gekomen
is en zoovelen hem daarin zijn gevolgd ........ De
Javaansche kunst lijkt, nu ja, meer op Amarawati dan
bijvoorbeeld op Bharhoet, in beide heeft de Gandhara-kunst

immers doorgewerkt, ofschoon te Amarawati veel duide-

lijker merkbaar dan op Java. Maar daarmede is ook alles

gezegd. Eenige bijzondere overeenkomst is het ons niet

mogelijk geweest te ontdekken”. De vondst van het steenen

Buddha-beeld bij Palembang gaf Krom intusschen eenige

jaren later aanleiding op dezelfde kwestie terug te komen.
Na er op te hebben gewezen, dat dit stuk geheel afwijkt van
de Hindoe-Javaansche kunstopvattingen en zich veel meer
dan de kunst van Java met die van Gandhara en Mathura
laat vergelijken, merkt hij op ®)

: „ . . . is het niet te voor-

barig op grond van slechts een stuk een gissing te wagen,

') History of Indian and Eastern Architecture, p. 31 en 103.

2) Arch. Surv. W. India V (1883) p. 6.

2) O.C. p. 292.

Ini. H. J. Kunst^ l p. 137.

5) H. J. Gesch.^ p. 132. Zie ook Krom, N. I. O. N. XIV p. 4-7 en
Bibl of Ind. Arch. 1931 p. 32.



VAN CELEBES’ WESTKUST 509

dan zouden wij de veronderstelling willen opperen, dat
deze klaarblijkeEjk oudste Hindoe-Sumatraansche kunst via
Amaravatl naar het eiland is gekonien. De weg, die wij voor
de Hindoe-Javaansche kunst meenden te moeten ontkennen,
zou dan ten onrechte die der Hindoe-Sumatraansche zijn”.

Tot steun van deze onderstelling kan er aan worden
herinnerd, dat niet alleen te Palembang, maar nog op enkele
andere plaatsen in Oost-Azie beelden gevonden zijn, waar-
van de stijl in sterke mate afwijkt van die humiBr Bud-
dhistisch-inheemsche omgeving en mede op grond hiervan
met grooter of geringer waarschijnlijkheid in verband met
Amaravatl is gebracht. Daar is vooreerst het bekende bron-

zen Buddha-beeld van Dong duong (Annam), hoog 1.10 m.
met ontblooten rechterschouder, gewaad met rimpels (dus

type B.), iets slanker dan ons beeld maar overigens, ook
wat betreft de haardracht, de uitdrukking van het gelaat,

en de behandeling van den mantel op de rugzijde, opmer-

kelijke overeenkomst daarmede vertoonend ‘) ; ten tweede

het bronzen beeldje gevonden te Korat^) (Oost Siam) na-

genoeg gelijk aan het voorgaande maar met mantelplooien in

golfvorm; ten derde het 42 cm. hooge bronzen Buddha-

beeld, uit de collectie Broekveldt, afkomstig van Zuid

Djember, op Oost-Java, thans in het Museum van Aziatische

Kunst te Amsterdam ®), zeer slank, met langen, spitsen neus,

langwerpig-ovaal gelaat, mantelplooien voorgesteld door

rimpels, op den rechterschouder dicht bijeto, naar beneden

toe schaarscher wordende.

Ons Gelebes-brons en het Palembangsche beeld meegeteld,

zijn er dus ten minste vijf Buddha-beelden buiten Indie en

Ceylon aangetroffen, welke met elkaar gemeen hebben

eene, in vergelijking met Gandhara, meer schematische

en eene in vergelijking met de Gupta-, Pala- en dedaaruit

voortgekomen kunstrichtingen, meer gedetailleerde uitbeel-

1) Afgeb. o.a. bij FOUCHER, o.c., fig. 586. Voor de litteratuur over deze

beelden zie Bernet Kempers, o .c., p. 21.

2) COEDfeS, Ind. Art and Letters IV, 1930, p. 28. PL; N. I. O. N. XVII

1932 p. 19 pi.

2) Cohn, o.c., pi. 29 en 30
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ding van het gewaad. Leggen we nu de afbeeldingen dezer

stukken naast elkaar, dan zijn het ongetwijfeld niet de

overeenkomsten, maar de verschillen, die het sterkst tot

ons spreken, in die mate zelfs, dat het niet geringe moeite

kost te gelooven, dat bijv. het plompe steenen beeld van

Palembang en de zooveel rijziger bronzen figuren van
Dong duong en elders — afgezien nog van verschillen in

zake schouderbedekking, plooibehandeling enz. — tot een

en dezelfde school — die van Amaravatl — behoord hebben.

Blijft er dus reden tot twijfel bestaan, aan den anderen

kant hebben de vondsten te Amaravatl zelve ten duidelijk-

ste doen zien, dat de verschillende opvattingen, welke reeds

te GandhSra ten aanzien van de uitbeelding van de Bud-

dha-figuur hebben geheerscht en vandaarait AmarSvatl
bereikten, zich op deze plaats niet tot een geijkt type hebben

vermengd, maar naast en gescheiden van elkaar zijn blijven

voortbestaan. Houden we ten voile rekening met dit feit,

danzullen we er ons niet meer overbehoeven te verwonderen,

dat in de eerste eeuwen onzer jaartelling beelden van zeer

verschillend type de werkplaatsen te Amaravatl verlaten

hebben en hetzij in origineel naar elders werden uitgevoerd,

hetzij tot voorbeeld hebben gediend van de beelden welke
in de landen waar het Buddhisme wortel geschoten had
voor den eeredienst benoodigd waren.

Ten slotte nog een enkel woord over de vondsten van
prehistorischen aard, die bij de vindplaats van het beeld

te voorschijn zijn gekomen en voor ons onderzoek van
belang zijn in verband met de vroeger geopperde moge-
lijkheid, dat het Buddha-beeld door een louter toeval op
de Westkust van Celebes zou zijn aangespoeld, in welk
geval aan de aanwezigheid van het stuk terplaatse na-

tuurlijk geen historische beteekenis zou mogen worden
toegekend. Een geheel ander licht wordt nu op de vondst
geworpen nu is komen vast te staan, dat in prehistorischen

tijd eene nederzetting bij de monding der Karama-rivier
gevestigd is geweest, uit welk feit het niet te gewaagd
schijnt af te leiden, dat het Buddhisme op Celebes’ West-



Het bronzen Buddha-heeld van Celebes' Westkust,

van achter en van terzijde gezien.



Mongam — mongang {Priesterschel) en Kantjing (bekkens)

door de datoe' van Loewoe te Paloppo geschonken aan

het Musicologisch Archie f te Batavia,
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kust is gebracht aan eene in het neolithicum levende be
volking, dus aan een gemeenschap welke op een betrekke-
lijk laag peil van beschaving stond doordat zij nog niet

in aanraking met een volk van een hooger cultuurtype ge-

komen was. Waar we nu meenen te hebben aangetoond
dat het Buddha-brons niets met de Qailendra-kunst op
Sumatra of Java uitstaande heeft gehad, terwijl ter anderer
zijde een nauwe verwantschap met Amaravati kon worden
vastgesteld, is o.i. de meest voor de handliggende opvatting

deze, dat het stuk gedurende of na den bloeitijd van Ama-
ravati en voor de opkomst derX^ailendra-ryken in Qriwijaya

en op Java, dus tusschen de 2e en de 7e eeuw onzerjaar-

telling, rechtstreeks uit Zuid-Indie en waarschijnlijk uit

Amaravati op Celebes’ Westkust is geimporteerd. Zooals

boven is betoogd zijn wij geneigd den s t ij 1 van het stuk

aan een iets latere periode dan die van het daarmede
vergeleken, waarschijnlijk uit de 2e of 3e eeuw dateerende

beeld, toe te schrijven. Voor den tijd van vervaardigingvan
het beeld zelf zal, zoolang er onzekerheid bestaat of men
een origineel of een copie voor zich heeft, geen nadere be-

grenzing dan de 2e en de 7e eeuw kunnen worden opgegeven.

Over den duur en den aard der Buddhistische nederzet-

ting ter Westkust is niets bekend en we zullen goed doen

ons van alle gissingen dienaangaande te onthouden. Evenmin
zullen we een antwoord trachten te geven op de vraag of

het Buddhisme tot het kustgebied beperkt is gebleven of

dieper landwaarts in is doorgedrongen en op de godsdien-

stige voorstellingen en gebruiken der inheemsche bevolking

eenigen invloed heeft gehad. Voorzoover wij weten zijn

voor het laatste geen aanwijzingen gevonden ') en maakt

de geographische gesteldheid van het land het niet waar-

schijnlijk dat de uitheemsche godsdienst zich langs de

•) De vroegere afleiding van Boegineesch bissoe, priester(es), van Skr.

bhiksu, bedelmonnik, is sinds Adriani de indon. verwanten van het woord

heeft aangewezen, welke in het algemeen de beteekenis hebben van

„stom, zich onthoudend van bepaalde dingen, priester”, (T.B.G. 51, 1909,

p. 335) onhoudbaar gebleken.

T B.G. 73-4 8
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Karama-rivier en hare affluenten naar het binnenland heeft

verplaatst ’)• Nochtans is er een enkel feit, dat tot voor-

zichtigheid in bet trekken van conclusies maant en in dit

verband niet geheel onbesproken mag blijven: Behalve

het Buddha-beeld ter Westkust is tot dusverre op Celebes

nog slechts een voorwerp van vermoedelijk Buddhistischen

oorsprong aangetroffen, te weten een antieke priestersehel ^),

mongam-mongang geheeten, welke eenigen tijd geleden

door de datoe van Loewoe te Paloppo tezamen met een

paar koperen bekkens genaamd /canf/inp aan de musicolo-

gische verzameling van het Genootschap geschonken is en

vroeger door de Boegineesche bissoe’s tijdens en na de

geboorte van een kind voor het verjagen van booze geesten

werd gebruikt. Dit voorwerp is van een vorm, welke op

Java geheel onbekend is, doch met zijn zwak gebogen

oppervlak zonder uitstulping aan den rand en bet, in

verhouding tot de lengte van den steel, zeer kleine, w^ajra-

*) De Karama-rivier is slechts voor kleine prauwen tot aan de mon-
ding van de Salo Haoe {± 40 km. v66r Galoempang) bevaarbaar. Van
VuuREN, Het Gouu. Celebes I, 1920, p. 222.

2) De hier volgende bijzonderheden dank ik aan Mr. J. Kunst,

Ook deze bekkens zouden zeer wel van Voor-Indische herkomst

kunnen zijn. Zij gelijken nl. met bun onevenredig diepe welving — bij

een rand van slechts 3 cm. eneen totaie diameter van 15% cm. is de hoogte

dezer speeltuigjes niet minder dan 6 cm. — sprekendop de Voor-Indische

tala of karatala (vgl. Lavignag, HisL de la Mus, tome I p. 362b : „une

sorte de coupe’’ en Capt. DAY, The music and musical instruments of

Southern India and the Decan, biz, 143).

Echter mag niet worden verheeld, eensdeels dat ook sommige Balische

bekkens (tjengtjeng, ke{n)tjek, ritjik) en de Javaansche ke(tji)tjer soms
vrij hoog (hoewel toch nimmer, bij mijn weten, naar verhouding zoo

hoog) en anderdeels, dat niet alle Boegineesche kantjings zoo dlep ge-

welfd zijn (zie b.v. Kaudern, Musical instruments in Celebes, biz 19);

de door dezen auteur beschreven en afgebeelde, in het Leidsche museum
zich bevindende, exemplaren, zouden bij een diameter van 9 cm. een

diepte van slechts 1.6 cm. hebben).

Overigens zij er nog op gewezen, dat de Voor-Indische tala (althans

de Noord-Indische vorm: vgl. Sachs, RealleMkon hlz* 203b s. kara-

tala), evenals de Boegineesche bekkens, voor religieuse doeleinden worden
aangewend, t.w. voor de begeleiding van godsdienstige gezangen. {Noot

van Mr. J, Kunst),
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achtige topstuk een onmiskenbare verwantschap met Voor-
Indische, in het bijzonder met Zuid-Indische en Ceylonsche
exemplaren verraadt '). Waar nu in het Westelijk deel
van Loewoe het brongebied van de Karama-rivier is ge-

legen en in den Nagarakrtagama een landschap Luwuk
onder de onderhoorigheden van Majapahit wordt genoemd,
is bet niet geheel ondenkbaar, dat het vermoedeiijk van
Zuid-Indie afkomstige Buddhisme, dat we op de Westkust
hebben aangetroffen, na in het aangrenzende Loew'oe te

zijn doorgedrongen, de bevolking aldaar vertrouwd heeft

gemaakt met bepaalde voorstellingen en gebruiken, welke
in een latere periode het aanknoopen van betrekkingen

met Majapahit in de hand hebben gewerkt
; en dat hetzelfde

Buddhisme in deze streek een zwak spoor van zijn aanwezig-

heid heeft achtergelaten in den vorm van de, waaischijnlijk

eveneens nit Zuid-Indie afkomstige, priesterschel.

Het spreekt van zelf dat de zeer schaarsche en geisoleerde

gegevens die te onzer beschikking staan, vooralsnog ontoe-

reikend zijn om de bovenstaande onderstelling aannemelijk

te maken. Nu echter de aandacht eenmaal op het voorkomen
van Buddhistische overblijfselen op Celebes gevestigd is,

laat zich de gegronde hoop uitspreken, dat het aantal

dezer gegevens voor vermeerdering vatbaar zal blijken te

zijn en dat door onderzoekingen ter plaatse zoowel op oud-

heidkundig als op ethnografisch gebied de zoo gewenschte

aanvullingen op onze kennis omtrent de oudste geschiedenis

van het Buddhisme op Celebes zulien worden bijeengebracht.

’) Vgl. Memoirs of the Colombo Mus., Ser. A, no. 1, 1914, pi. XXII,

fig. 110.



Enkele oude plaatsnamen
besproken door

POERBATJARAKA.

Naast de officieele publicaties, die direct verband houden

met de in 1930 gehouden Volkstelling, is als uitvloeisel

daarvan onlangs ook verschenen een Alphabetisch Register

van de Administratieve- (Bestuurs-) en Adatrechtelijke In-

deeling van Nederlandseh-Indie. Deel I: Java en Madoera,

samengesteld door W. F. Schoel')- In deze lijst, „zoo vol-

ledig en betrouwbaar als tot dusver op geen ander bureau

is aangetroflFen”, vindt men alle mogelijke desa-namen, tot

die van de kleinste toe, met de noodige nadere aanduiding

van de ligging. En zoo blijkt deze lijst ook van nut tezijn

voor onze kennis van bet oude Java.

Natuurlijk richtte zich mijn belangstelling in de aller-

eerste plaats op de namen van die desa’s, welke, te oor-

deelen naar de gegevens der oorkonden, destijds om de

een of andere reden plaatsen van beteekenis zijn geweest
Daaronder trok Watoekoero (of: Watu-kura zooals wij

gewoon zijn te schrijven) in de eerste plaats mijn aandacht.

Watukura.

Immers ten eerste is deze desanaam nauw verbonden
met den naam van een koning uit Java’s oude geschiedenis

:

Rakai Watu-kura dyah Balitung enz. (898-910 ? A. D.), ten

tweede wordt hij in de Nagarakretagama onder de heilige

plaatsen genoemd (zang 77 str. 3). Tot dusverre gelukte

bet echter nog niet deze plaats met zekerheid te localiseeren.

Prof. Krom vermoedt dat de in bedoelde strophe genoemde

’) Uitgave Landsdrukkerij/ Batavia 1931,
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plaatsnamen, waaronder Watu-kura,in Oost-Java te zoeken
zijn. Dr. Bosch daarentegen wil enkele ervan, en m.i. terecht,
in Midden-Java, i.c. in Kedu localiseeren '). WatWatu-kura
betreft, gelooft ook Dr. Stutterheim niet, „dat met reden
kan getwijfeld worden aan de juistheid van de veronder-
stelling dat Watukura, (......) op een streek in Midden-
Java en speciaal in Kedu moet slaan” ^).

Wat geeft nu het Register? Het volgende : Watoekoero
(desa), Boeboetan (onder-distr.), Poerwodadi (distr.), Koe-
toardjo (rgtschap), Bagelen (afd.) M(idden) J(ava) (gewest).

Zoekt men op de detail-kaart van Java uitg. 1900 (Blad

XX 1), dan vindt men de desa Watoekoera vlak bij de

grens tusschen Bagelen en Jogja, op den Westelijken oever

van de Bogowonto (Skt. Bhagawanta = de heilige rivier),

die bier op het punt is zich in den Indischen Oceaan te

storten. Gelet nu op wat van de geschiedenis van Java
omstreeks Balitungs tijd bekend is, kan m.i. nauwelijks

betwijfeld worden dat dit Watoekoero hetzelfde is als het

Watu-kura dat wij op de oorkonden van ruim 1000 jaar

geleden terugvinden. De plaatsnaam waarnaar koning Ba-

litung zijn rakai-schap aanduidt moet dus ook die pick

zijn. Want aan een nieuwen desanaam kan bier niet gedacht

worden. Immers de naam Watoekoero (lett. „Schildpad-

steen”) klinkt „locaal” en is zeer eenvoudig, terwijl de aan

plaatsen nieuw gegeven namen in den regel deftig zijn.

Zoo is aan bet gehucht Sala — ongetwijfeld een zeer oude

naam, die oorspronkelijk Qala luidt en hal beteekent ®),—den

deftigen naam Soerakarta gegeven. Ook is het oude Japan

(Djapan) sedert omgedoopt in Madjakerta.

Of nu het Watukura van de Nagarakretagama ook de-

zelfde plaats is als bier boven bedoeld, valt op het eerste

gezicht wel te betv/ijfelen. Maar waar Mananggung, dat in

een adem met Watukura genoemd wordt, in Kedu blijkt

te moeten liggen, moet bet Watukura van de Nag. ook

ergens in Kedu-Bagelen te zoeken zijn, en is de moge-

>) Not. Bat. Gen. 1920 biz. ,54.

2) T.B.G. deel 67 (1927) biz. 186.

3) O. J. O. XLIII.
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lijkheid niet uitgesloten, dat dit Watukura toch hetzelfde

is als dat van de Nagarakretagama.

Awu-awu langit.

In dit verband moge ik ook herinneren aan een recent

krantenbericht ‘), dat er in bet Koetoardjo’sehe „een heilig

boek” te voorschijn was gehaald nit etnpranggok genoemde
bewaarplaats, d.i. een klein huisje in een grooten boom
gebouwd.
Door tusschenkomst van bet Hoofd van den Oudbeid-

kundigen Dienst beb ik dit gescbrift ter inzage kunnen
krijgen. A1 dadelijk bleek mij dat bet een gescbrift is nit

den tijd van en van bet genre als „Het boek van Bonang”.

Dr. Drewes, die bet bandscbrift nader onderzocbt beeft,

decide mij mede, dat bet gedeeltelijk bet Boek van Bonang
zelfs op den voet volgt.

Het Hs. is dus van weinig belang voor den Hindu-Ja-

vaanscben tijd. Docb aan de desa, waarvan bet van oudsber

de kabuyutan (voorwerp van vereering) blijkt te zijn, willen

wij een enkel woord wijden. De naam van deze desa is

Awoe-awoe kraton ; zij ligt zeer dicht bij de bovengenoemde
plaats Watoekoero (Blad XX k). Op grond van de aan-

duiding nkraton” mogen wij aannemen, dat er op die plaats

in de oudbeid een kraton gestaan beeft. Immers een Javaan
geeft niet zoo gauw den naam kraton aan de eerste de
beste desa, als er geen aanleiding toe beeft bestaan. Verder
duidt Awoe-awoe kraton aan, dat er andere desa’s zijn die

alleen Awoe-awoe beeten. Inderdaad beet zoo een complex
desa’s in de directe omgeving van Awoe-awoe kraton (Blad

XX f). Dit is bijna een bewijs, dat Awoe-awoe vroeger een
groote plaats (boofdplaats ?), tevens vorstelijke residentie,

geweest moet zijn, met als kern de kraton.

Op grond van de volgende plaatsen in enkele vrij oude
gescbriften meen ik te mogen aannemen, dat de naam
Awoe-awoe een verkorting is van Aivoe-awoe langit. In de

') Bataviaasch Nieuwsbiad van Vrijdag 24 Maart 1933, eerste blad
biz. 2 tweede kolom.
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Tantu Panggelaran is dit verbasterd tot Wawu(h) langit,
door Dr. Pigeaud verklaard met „vertrouwd met den hemel”
(biz. 226) ; daar wordt deze naam gedragen door een vorst,
die met Bhatati—volgens de voorstelling van den schrijver
van de Tantu—in den voortijd thuishoort (biz. 48).

In bet K. B. W. van v. d. Tuuk s. v. langit wordt Awoe-
awoe langit ook genoemd en duidt daar blijkens den voor-
slag ng eveneens een plaatsnaam aan, door v. d. T. ver-

klaard met „v. d. ruimte tusschen aarde en hemel”.
In het Proefschrift van Dr. Hazeu (biz. 185) vindt men

denzelfden naam eenigszins verkort terag ; Awu-langit. Hier
is het de naam van een plaats, door den maker van de
lakon in de tanah sabrang gelocaliseerd als verblijfplaats

van Sentanudewa voordat hij zich op Java vestigde.

In het lontas-Ms. B. G. no. 145 fol 9 verso 3 staat : sira

sang rama parasu sira maka (r) jja kadatwan mu (ng)

guh sira ring awu-awu langit. (Vgl. fol. 9 verso 4).

In het lontar-Ms. B.G. no. 510 fol. 14 verso 2vlgg. wordt
een koning haji Wangbang van Dan-awu-awu genoemd.

In de Tjarita Parahyangan ') fol. 14 verso wordt een

rahyangta Rawoeng langit genoemd. Op folio 39 recto wordt

zelfs gewag gemaakt van sang Sandang gerba, die aange-

steld wordt tot Rahyangta Rawoeng langit. Gelet op het

mythologisch verband en op de etymologie van rawoeng

moet dit Rawoeng langit hetzelfde zijn als het Awoe-awoe
langit. Immers Sandang gerba is de Javaansche Sapdang

garba, die met zijn trawanten steeds terugkomt in de „oude

geschiedenis” van Java ^).

Eindelijk vindt men in de Maleische Wajangverhalen den

naam van een rijk Doewalangat of Walangat, dat zonder

eenigen twijfel een verhaspeling is van Awoe-awoe langit ®).

Met het opsommen van al deze plaatsen heb ik geen

andere bedoeling dan aan te toonen dat de plaatsnaam

Awu-awu langit in de litteratuur bestaat. Heeft deze naam

>) T.B.G. deel 59 (1919-1921) biz. 402 en 409.

2) Brandes, lets over een ouderen Dipanegara enz. Ibid, deel 32

(1888) biz. 376; Tantu Panggelaran hlz. 204 vlgg.

3) Van der Tuuk in T.BG. deel 25 (1879) biz. 498.
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een historischen achtergrond, dan rijst aanstonds de vraag,

of wij hem in verband kunnen brengen met de tegenwoor-

dige desa Awu-awu kraton. Dan zou deze kraton dus

vroeger een vrij aanzienlijke rol in de geschiedenis gespeeld

moeten hebben, en een centrum moeten zijn geweest van

macht en grootheid. Het blijven hangen van den naam
kraton Awoe-awoe eenerzijds en het noemen van een kraton

Awu-awu langit in betrekkelijk oude geschriften anderzijds,

billijken die veronderstelling alleszins. Deze befaamdheid

kan niet dateeren uit den Nieuw-Mataramschen tijd, aan-

gezien de Babads, voor zoover wij weten, daaromtrent geheel

zwijgen. Maar vooral het feit, dat die naam in bedoelde

geschriften aan den eenen kant besehouwd wordt thuis te

hooren bij de wajang en aan den anderen kant in den

„Mep4angtijd”, maakt het zeer waarschijnlijk, dat hij op
een vrij hoogen ouderdom bogen kan.

Men zou mij kunnen vragen : wat bereiken wij met ver-

onderstellingen als bovenvermeld t.a.v. de geschiedenis van
Java? ’t Is voldoende bekend dat het nieuwe Mataram in

de Babads, wegens de ^ang-^ing, zeer dikwijls Matarnm
genoemd wordt. Deze laatste naam wordt in wangsalan
aangeduid als: Ngeksi-ganda {ngeksi = mata, ganda z=

geur = rum). Een paar hoven uit den tijd van Hayam-
wuruk worden in de Nag. eveneens met wangsalans aan-

geduid ')? fill ook Balische hoven worden weleens met
hun wangsalannaam genoemd *). Is Awu-awu langit nu
inderdaad een wangsalan, dan beteekent dat letterlijk:

grauw-grauw (in ’t) luchtruim= Mendung (wolken) hetwelk
geheel in den trant der wangsalans kan staan in de plaats

van mendang, een jongere vorm van het oude medang.
Men vraagt zich dan af, of de kraton Medang dus toch te

zoeken is in de buurt van Watu-kura, in het Jogja-Bage-
leensche, dan wel of Awoe-awoe een van de kratons uit

den Midden-Jav. tijd om en bij Daksa’s optreden kan zijn.

‘) Aanteekening van Prof. Krom in de Nag, Kret (Overdruk) biz. 301.

Friederich, Voorloopig Verslag van het eiland Bali, in V.B.G. deel

22 onder : Gewone Kawi-litteratuur. Zie vooral Brandes’ Register op de
Bahad Tanah-Djawi biz. 11 onderaan, in de Verb. Bat. Gen. deel 51 (1900).
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In de B.K.L deel 89 biz. 278 wil Dr. Stutterheim de kratons
van den Midden-Jav. tijd echter in het Noorden zoeken.
Wij doen goed aan deze kwestie aandacht te blijven wijden.

Verder wil ik niet nalaten, ook de aandacht te vestigen
op de volgende oude namen.

Sannaha.

In de B. K .1. deel 74 (1918) biz. 159 brengt Dr. Rouffaer
den koningsnaam Sanjaya in verband met een „vorstelijke

badplaats” bij de bronnen van de kali Sendjojo, be Z. O.
van Salatiga. „Hoogst opmerkelijk in dit verband blijft”,

aldus Rouffaer, „dat de genoemde Vorst Sandjaja de eenige
is van alle heerschers over het antieke Midden-Java v66r
950 A. D., wiens naam niet totaal verdwenen is van Mid-
den-Java, en zelfs er voorkomt bij een zeer opmerkens-
waardige plek”.

Van Sanjaya’s voorganger, Sannaha kan iets dergelijks

worden gezegd. Ook deze naam is bewaard gebleven in

een riviernaam, n.l. de Kali Steowo '), welke in de krant

vermeld werd als afvoerder van lava bij de jongste uit-

barsting van de Merapi. Zonder den minsten twijfel is

deze naam de nieuwe uitspraak van den ouden naam
Sannaha, zoodat deze vorstennaam, evenals de naam Sanjaya

met de Sendjojo in nauw verband moet hebben gestaan

met de bedoelde rivier Senowo.

Daksa.

Ook deze koningsnaam moet ontleend zijn aan een plaats-

naam. In de nabijheid van de onderdistricthoofdplaats

Kali-bawang, in de afdeeling Koelon-progo van de voor-

malige residentie Djogjakarta, bevindt zich thans nog een

vrij groote desa genaamd Dekso. ’t Is zeker niet onwaar-

schijnlijk dat Dak§a, die ook koning van Matarara was,

zijn naam aan deze desa heeft ontleend.

‘) Zie o.a. Geogr. eti Geol. Meded. (Publ. u/h Geogr. en u/h Mineral.

Geol. Inst, der R.U. te Utrecht) door Prof. L. van Vuuren. Utrecht 1932
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Watu humalang.

Deze naam is eveneens bekend als konings- en als plaats-

naam'). De tegenwoordige uitspraak van dien naam moet
zijn Watu-malang. Een desa van dien naam ligt volgens

bet Alphabetische Register in bet gelijknamige onderdistrict,

in bet district Leksono, regentscbap Wonosobo. Het is waar-
scbijnlijk dat Rakai Watu bumalang zijn naam aan deze

desa in bet Wonosobo’scbe ontleende.

De desa’s Watoekoero, Dekso en Watoemaiang worden
ieder in het Register slechts eenmaal opgegeven, zoodat
verwarring met andere gebjknamige desa’s gebeel uitgesloten

mag worden geacbt.

0 Hindoe-Jav. Gesch? biz. 181.



De bovenlichten van de Toko Merah
in het Museum te Batavia

door

V. I. VAN DE WALL.

Alvorens een korte bespreking te wijden aan de bovenlicht-
en van de Toko Merah, zooals zij geplaatst waren in de
z.g. Compagnieskamer van het Museum v66r de verbou-
wing, wil ik eerst enkele bijzonderheden over hetontstaan
van dit vertrek in herinnering brengen, vooral nu de
nieuwe Compagnieskamer wel eenigszins verschilt van de
oorspronkelijke schepping van Bosboom en Serrurier.

Het denkbeeld om een Compagnieskamer in te richten

ging uit van ’s Genootschaps Eerelid H.D.H. Bosboom
in zijn artikel: „Oude woningen in de stad Batavia”’).

Op de Directievergadering van 16 October 1899 werddoor
’s Genootschaps Secretaris Mr. L. Serrurier de suggestie

van Bosboom ter sprake gebracht „om een der nog aan-

wezige huizen uit het midden der 18e eeuwgeheel te doen
inrichten, ten einde de wijze, waarop onze voorouders in

den Compagniestijd leefden, aan de vergetelheid te ontruk-

ken” *). Hij stelde voor, daartoe de zijkamer van het door

de Borneo Company geoccupeerde perceel aan de Kali Besar,

de Toko Merah ^), in huur aan te vragen, welke —volgens

Bosboom— in stijl gemeubileerd een volkomen getrouw

beeld zou geven van een vertrek eener aanzienlijke huizinge

in het einde der 18e eeuw. De Directievergadering benoemde

daarop Mr. L. Serrurier en het Lid Nuhout van der Veen

‘) Tijdschr. voor de Ind. Taal-, Land- en Volkenk. dl. XL, biz. 536.

2) Not. 1899, biz. 205.

3) De Haan, Oud Batavia, II, § 1057, 1092, 1109n, 1113, 1120, 1145, 1207,
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in commissie, niet alleen voor een plaatselijk onderzoek

maar ook otn in het bijzonder na te gaan of de geheele

betimmering van het bedoelde vertrek niet naar het Museum
kon worden overgebracht.

De pogingen van deze commissie werden na tal van

wederwaardigheden met goeden uitslag bekroond
;
de Chi-

neesche eigenaar van de Toko Merah stond de houtv erken

van deuren, vensters enz. aan het Genootschap af in rail

voor een djati-houten betimmering. Half Februari 1901

waren de werkzaamheden in vollen gang'); er waren vele

moeielijkheden o.a. het verven der houtwerken.

De houtwerken der bovenlichten, deuren, kozijnen, ramen

en blinden waren n.l. aan een nauwkeurig onderzoek on-

derworpen en spoedig bleek het, dat deze gelijkmatig met

een dikke laag grijze verf bedekt, doch oorspronkelijk rood

geverfd waren.

Waarschijnlijk zelfs rood in twee tinten om de verheven

en halfverheven gedeelten van de beeldsnijderij beter te

doen uitkomen. Met veel moeite werd de grijze verflaag

verwijderd en het houtwerk in donkerroode kleur in een

tint overgeschilderd en met verguldsel versierd. Van deze

houtwerken nu, zijn het de vier bovenlichten welke een

bijzondere belangstelling verdienen^). Men moet zich het

vertrek echter voorstellen met de schuiframen aan de zijde

van de Kali Besar om tot een goed begrip van de plaatsing

der bovenlichten te geraken. De deur ®), die naar het midden
der vroegere Historische Verzameling, voerde, leidde oor-

spronkelijk naar het voorportaal van de Toko Merah

;

') Zie over de verdere inrichting der Compagnieskamer Not. 1901, biz,

22, 23, 50, 84, 113, en 1904, biz. 87. Tijdens de Directievergadering van
10 October 1904 werd de Compagnieskamer voor het eerst door de Di"

rectieieden bezichtigd.

2) ’s Genootschaps Eerelid Mevrouw M. Serrurier-ten Kate, tot dus-

ver de eenige vrouw die bet Eerelidmaatschap van het Genootschap lieeft

bekJeed, wijdtslechts enkeleregeis aan deze bovenlichten in haar beschrij-

ving van de Compagnieskamer (De Compagnieskamer enz. Bulletin van
den Ned. Oudheidk. Bond 1906, ook afzonderiijk uitgegeven, 1907),

Deze deur is daar thans niet meer. De beide andere zijn gebleven
en vormen den toegang tot de nieuwe Compagnieskamer.
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de deur die steeds gesloten was, naar een ander vertrek
van dat huis achter deze voorkamer, en de deur bij den
mgang der vroegere Historische Verzameling gaf eertijds
toegang tot de groote zaal in de Toko Merah.

1) Het bovenlicht van de eerstgenoemde deur, welke nu
leidt naar het portaal der nieuwe Compagnieskamer, is

a jour bewerkt en rijk geornamenteerd. Een vrouwen-
figuur in een luchtig gewaad met loshangend haar en
een krulvormig tooisel op het achterhoofd troont in het
midden. Zij houdt met beide handen een anker vast,

de rechterhand boven aan de schaft, de linkerhand bene-
den bij de armen. Het steunt op haar rechterdij en is

gedeeltelijk onzichtbaar achter de figuur. Dr. de Haan
betitelt deze figuur in zijn Oud-Batavia als „Kaatje met
een anker” ^).

Het anker is een Christelijke zinnebeeldige voorstelling

van de Hoop, ook wel van standvastigheid en kalmte ').

Men heeft hier dus te doen met een verpersoonlijking van
deze begrippen, zooals zij vroeger werden voorgesteld. Een
goed voorbeeld uit den nieuweren tijd (1876) is het wa-
pen van de provincie Kaap de Goede Hoop in de Unie

van Zuid-Afrika voorstellende een vrouwenfiguur met een

anker staande naast een rots: „Gules, a female figure re-

presenting Hope, resting the dexter arm upon a rock and

.supporting with the sinisterhand an anchor argent®). Ook
het wapen van de Kaapkolonie (1911) vertoont dezelfde

voorstelling als helmteeken.

2) Het bovenlicht van de in de tweedeplaatsgenoemde

deur heeft ook een zittende vrouwenfiguur in denzelfden

stijl gesneden, eveneens in luchtige kleedij, het haar echter

in een wrong op het achterhoofd gestoken. Zij omvat met

beide handen eene kleine zuil of pilaar, zoodanig dat deze

steunt op haar rechterknie. De zuil is een Christelijke

') Zie o.a. Hastings, Encyclopaedia ofReligions and Ethics; Mollett,

An illustrated Dictionary of works used in Art and Archaeology ;Nouves.u

Larousse illustre
;
Littre, Dictionnaire de la Langue Franfaise.

2) Biz. 275, noot 1, dl. II. ;
Platenatlas B 24 en 25.

2) Fox-Davies, The Book of Public Arms, biz. 149.
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zinnebeeldige voorstelling van de Kerk '). Vgl. bv. het

woord :
„pilaarbijter” = trouwe kerkganger, een scheldnaam

van rechtzinnige ijveraars onder de Hervormden in de 17e

eeuw ^). Dr. de Haan noemt deze figuur: „Naatje met de

verrekijker hoewel zonder jurk” ®). Naar mijne. meening

kan bier niet gesproken worden van een verrekijker. De
zuil heeft immers een rond kapiteeltje aan de bovenzijde

en wordt aan de benedenzijde afgedekt door een klein

vierkant voetstuk waardoor elke gedachte aan een kijker is

uitgesloten.

In ruimen zin wordt de zuil *) ook wel als symboolvan
steun, of stut, in het bijzonder van de Christelijke kerk,

gebezigd. Vgl. bv.: „De Geder en Zuyl van ’t Geestelijke

Libanon, die Pilaar in Gods Huys, en eersten Geestelijken

Vischvanger des N. T. Petrus, hebbende Gods Geest in ’t

Schrijven tot zijn ingeever . . . . ”. Of wel
: „Ja Zij, van de-

welke men niet anders hadde te wagten, (als zijnde het

fondament van waare Deugd, verseld met een geheyligde

Godvrugt reeds in Hare Ziele weggelegd) dan, datwijhaar
Ed. nog lang hebben zouden, tot een regte Kerkpilaar en

Zoogvrouw van Godts Gemeente, in dewelke Zij voor weinig
dagen, tot versterking van Haare Ziele, de H. Genade-tekens

van de doods des Heeren, de kostelijke panden van zijne

Eeuwige Liefde, nog kwam bntfangen door Mij aan Haar
Ed. doenmaals toegereykt. En hierom werden onze gemoe-
deren ontroerd, en wij vinden reden ten dien opzigte, om
met bittere traanen te betreuren, dat Haar Ed. ter verrottinge

in het naare graft nedergedompeld is
”

®).

0 De Beer en Laurillard, Woordenschat enz.

2) Ook wel stijlbijter (stijl = stut of pilaar).

Oud-Batavia, 11, biz. 275, noot 1; Platenatlas B 24 en 25.

Zie voor de zuil als monument, gedenkteeken : Goblet d’ Alviella,
La Migration des symboles, biz. 134 e. v.

WiLHELMUS Hogerwaard, Lijkrede ouer 1, Petr. 1 : 24, Bij gelegen-
heyd van het Afsterven van de WelEdele, Deugtrijke, ende Godzalige
Vrouwe, Mevrouwe Adriana de Haan, Weerdige Gemalinne van denWel-
Edelen Heere Stephanus Versluys, Raad Extraordinair van Nederlands
indie enz., 1728.
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3) Het in de derde plants genoemde bovenlicht heeft
ook een zittende vrouwenfiguur met loshangend haar, op
dezelfde wijze gesneden. Zij steunt met de rechterhand op
een boek. Dit boek, van klampen voorzien, is overeind
geplaatst, op een met bloemfestoenen versierde console en
draagt op de voorzijde en relief het woord

: „Bibiia” in een
ruitvormig middenstuk. Aangezien de Bijbel een symbool
van het Christelijke geloof is, zal deze figuur bedoeld zijn

als verpersoonlijking van dat Geloof. Dr. de Haan qualificeert

deze figuur als „Keetje met een boek”, een boek, dat echter
bij nadere beschouwing het Boek der Boeken blijkt te zijn.

De bovenlichten in de Compagnieskamer zijn dus alle-

gorische voorstellingen van de Hoop, de Christelijke Kerk
en het Christelijke Geloof en zijn m.i. jammer genoeg geen
herinneringen aan de „Academie de Marine” (1743 — 1755)
een van de weinige wetenschappelijke instellingen uit den
Compagniestijd, zooals Dr. de Haan veronderstelt, in welk
verband hij ook in de zuileen verrekijker heeft willen zien.

Zij waren hoogstwaarschijnlijk nog niet inde woning aan-

wezig toen deze tot „Academie de Marine” werd ingericht.

Onwillekeurigdenkt men bij deze symbolische voorstellingen

aan de zeer vrome en zeer liefdadige Sophia Francina

Westpalm, weduwe van Gouverneur-Generaal Reinier de

de Klerk, die lange jaren eigenares was van de Noordelijke

woning van de Toko Merah (waaruit de oude z.g. Com-
pagnieskamer afkomstig is), en uit dit huis op Nieuw-
jaarsdag 1786 grafwaarts werd gedragen ').

4) In de nieuwe Historische zaal bevindt zich als pendant

van de deur met „De Hoop”, een vierde bovenlicht, dat

ongetwijfeld ook van de Toko Merah afkomstig is^). Het

heeft nagenoeg dezelfde afinetingen, is in denzelfden stijl

gesneden en draagt in het midden een zittende vrouwen-

figuur op een schelpvormigeverhevenheid, zooals de andere

‘) Indische Landhuieen en hun Geschiedenis, I, biz. 37 e.v. van schrij-

ver dezes.

2) Nr. 17967 der Hist. Verzameling. Het lag vroeger op de kast van

de Maten en Gewichten in de oude Historische Zaal.
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figaren ook zijn voorgesteld. Zij heeft twee kleine kinde-

ren aan hare zijde. Een kind staat v66r haar en zij houdt

met haar rechterhand de iinkerhand van het kind vast.

De linkerarm van deze vrouwenfiguur is gebroken. Het

tweede kind staat achter haar en houdt met zijn Iinkerhand

haar rechterhand vast Ook dit figuurtje is vrij ernstig

beschadigd. Het geheel is nog vrij goed geconserveerd. Naar
mijn gevoelen staan wij hier voor de verpersoonlijking

van de Liefdadigheid of wel van de Barmhartigheid. In dit

gevoelen word ik versterkt door een afbeelding in Fox-Davies’

Book of Public Arms van het wapen van „The Society for

the relief of clergymens widows and children”, waarvan het

helmteeken dezelfde vrouwenfiguur met kinderen voorstelt

De beschrijving luidt als volgt
:
„Grest — On a wreath of

the colours, a female figure, the emblem of Charity, vested

in a loose garment sable, head, breast, hands and feet,

proper, hair dishevelled, or, accompanied with three naked
boys, one on the dexter side and one in each arm of the

second, crined of the third”.

Dit bovenlicht is afkomstig van het vertrek, gelegen

achter de genoemde voorkamer in de Toko Merah, waar
het geplaatst was boven de deur, die uitkwam in de groote

zaal. Het werd vervangen, evenals de andere bovenlichten,

door een ander, van glazen ruiten voorzien, bovenlicht in

denzelfden stijl als de Engelsche schuiframen.

*

Toevallig kwamen mij in handen de foto’s vaneenoude
kast welke Dr. de Haan vroeger had doen vervaardigen bij

de voorbereiding van het Gedenkboek Oud Batavia. Die kast

stond omstreeks 1917 in de Antiquiteitenhandel „De Draak”
in Gang Chasse alhier en was rijk versierd met vier ovale
medallions, twee op elke deurpaneel, waarin symbol!sche
voorstellingen kunstig gesneden waren. De beeldsnijder heeft
in het eerste medaillon een vrouwenfiguur gesneden, welke
een kruis met voetenplankje in schuinen stand met beide han-
den vasthoudt, op den achtergrond een versiering van acan-
thus-blad in een krans van eikeloof (zinnebeeld van kracht).



IN HET MUSEUM TE BATAVIA 527

Het kruis is het symbool van het Christelijk geloof, van het
Christendom, ook wel van beproeving, van overwinning ‘).

Het tweede medaillon bevat een vrouwenfiguur, die de
hand legt op een zuil, op den achtergrond versiering
van moerbeibladeren (?) in een krans van acanthus-blad.
De andere hand legt zij op een vlammend hart (?), dat bij

nadere beschouwing ook wel iets van een masker heeft. De
stand van de zuil en de wijze waarop zij de zuil vasthoudt,

zijn echter verschillend van het bovenlicht van de Toko
Merah. Het derde medaillon stelt voor een vrouwenfiguur
met een anker waarop zij met de linkerhand steunt. Op
den achtergrond eikeloof in een krans van laurier (zinnebeeld

van vrede en overwinning). Het vierde medaillon heeft

een vrouwenfiguur met twee kinderen, Behoudens kleine

verschillen heeft men hier dus wederom voorgesteld het

Christelijk Geloof, de Christelijke Kerk, de Hoop en de

Barmhartigheid.

Een symbolische voorstelling in denzelfden geest trof

ik ook aan op de grafzerk, welke eens het gebeente van
Cornelis Breekpot, oud-Commandeur van Malabar en zijne

familie, dekte ^). Het verdienstelijke beeldhouwwerk geeft te

zien drie vrouwenfiguren, waa:rvan de middelste op een

verhevenheid in het midden troont In den linkerarm houdt

zij een kind, aan de rechterhand twee andere kinderen die

elkander omhelzen, terwijl links van haar nog een kind,

dat een brandende toorts omhoog houdt, aan haar kleed

hangt. Zij wordt geflankeerd door een vrouwenfiguur met

Kruis en Bijbel, het Christelijk Geloof (links) en een andere

vrouwenfiguur met anker en schietlood, de Hoop (rechts).

Wat de middelste vrouwenfiguur met kinderen betreft, ik

geloof niet dat wij hierin de Barmhartigheid moeten zien maar

wel de Liefde, gelet op de toorts omhoog gehouden door een

der kinderen. De toorts, in het algemeen gesproken, is toch

') Mollett, An illustrated Dictionary; en Laurillaed, Wboir-

denschat

;

Hastings, Encyclopaedia of Religions and Ethics.

2) Gemetseld in den linkerbuitenmuur van het poortgebouw van de

begraafplaats te Tanah-Abang, no. 2 van rechts.
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het symbool van het huwelijksgeluk, ookvan de vreugde '),

Wij hebben bier m.i. te doen met de trias: Geloof, Hoop
en Liefde, waarvan de Liefde de voornaamste plaats in-

neemt ingevolge het Bijbelwoord: „En nu blijft geloof,

hoop en liefde, deze drie ; doch de meeste van deze is de

liefde” *).

In het bezit van Prof, Mr. F. D. Holleraan bevinden zich

eenige paneelen van een oude kast met a jour beeldsnij-

werk versierd. Een van deze paneelen stelt ook weer een

vrouwenfiguur voor met een kind op den arm en een aan

haar rokken, dus eveneens de Liefdadigheid of Barmhar-

tigheid, met dit verschil echter, dat boven het hoofd der

vrouw een vlammend hart prijkt, het symbool van de

Liefde Gods en het attribuut van vele Heiligen der Katholieke

Kerk ®) — een verpersoonlijking van de Liefde in welken

vorm dan ook.

Uit het bovenstaaride moge blijken dat de figuur der

Barmhartigheid of Liefdadigheid met voorliefde door de

beeldsnijders uit den Gompagniestijd werd toegepast bij

de versiering van hun werkstukken en dat deze tezamen
met „Geloof, Hoop en Liefde” een geliefkoosd viertal vorm-
den. De „Barmhartigheid” uit de Toko Merah is thans

gelukkig uit haar eenzaamheid boven de kast der Maten
en Gewichten verlost, waar zij meer dan een kwart eeuw
moet hebben gelegen. Zij prijkt nu na de verbouwing
boven een der deuren in de nieuwe Historische Zaal, in de

nabijheid van de drie andere genien der Menschheid.

') Mollett: afgeleid van de oude gewoonte om bruiloftsprocessies

des avonds bij fakkellicht te houden. De toorts omlaag gehouden, is

het zinnebeeld van den dood of van den slaap (op deze wijze wordt zij

toegepast als versiering op grafmonumenten).

2) Zie / Kor. XIII : 13 (vgl. I Thess. 1 : 3 : 5 : 8. Coll : 4, 5).

Nouveau Larousse illustre.
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Over het gebruik van eenige Ara-
bische woorden en uitdrukkingen

in het Atjehsch
door

Dr. L. DE VRIES.

Dat de Islam vanaf het einde der 13e eeuw ') tot heden
toe grooten invloed heeft gehad in Atjeh en dat de Atjeher

een geloovig, fanatiek Moslim is, is bekend.

En het is dus geen wonder, dat vele Arabische woorden,
zij het ook meestal verbasterd, in het Atjehsch burgerrecht

hebben verkregen. Minder bekend is het misschien, dat een

aantal van die woorden en uitdrukkingen in Atjfeh op an-

dere wijze worden aangewend, dan bun Arabische beteekenis

dikwijls zou doen vermoeden.
Van een dergelijk woordgebruik zou ik U iets willen mede-

deelen, hoewel het mij vergund zij daartusschen zoo nu en

dan iets anders in te vlechten.

In het Arabisch bestaat het z. g. uitzonderingspartikel

( ) ilia (
-Ji) ), Atj. aia.

In kringen van godsdienstig geschoolden, die zooals men
weet gaarne met bun werkelijke of voorgegeven kennis van
het Arabisch pronken, en hun uitingen versieren met
Arabische uitdrukkingen (in Atj^h noemt men dat narit

rangkang of narit awa“ meudagang, de taal van het theo-

logische internaat of van degenen die theologie studeeren),

in die kringen hoort men wel eens de uitdrukking: be*

tamarit meu^ella sabe of be* tamarit meu‘eseuteseuna sabe

met de beteekenis : houdt toch niet altijd een slag om den

Zie : B. J. O, SCHRIEKE, Het boek van Bonang, Diss. Leiden 1916

pag, t f/m 7.
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arm bij het spreken, zeg toch eerlijk wat je meening is,

waarvoor men in het Atjehsch ook zegt : Be” tamarit meu-

taloe oelang sabe of be“ tamarit meudjakalee sabe.

Taloe oelang beteekent letterlijk een touw dat men aan

beide kanten van den kop van een wilden karbouw vast-

bindt om hem van voren en van achteren te kunnen
vasthouden. De figuurlijke beteekenis van deze uitdrukking

is : ontbindende voorwaarde die men stelt, slag om den arm.

B.v. Hana akeuma" ada* hana Ion saweue djih oeroe njoe,

keureuna joh Ion raeudjandji ngon djih na Ion boh talbe

oelang: meung be® na tjantoj meulinteueng di keue, trbih

Ion saweue keunoe ba"' gata= Het is niet ongepast, als ik

hem vandaag niet bezoek, want toen ik het hem beloofde

heb ik een slag om den arm gehouden n.l. als ik niet ver-

hinderd ben, zal ik je hier een bezoek komen brengen.

Het tegengestelde van narit meutalde oelang is narit keuneu-

kot — woorden die niet voor tweeerlei uitleg vatbaar zijn. —

Het eerste vers van delOSe Sura van den Kur'an (de sura

van den olifant) luidt aldus ; U.cb cSij (Ji

„Hebt ge niet gezien hoe Uw Heer met de bezitters van
den olifant heeft gehandeld ?”

Dit vers brengt in herinnering den overval van Mekka
door Abraha, vice-koning van Abyssinie te Jaman, die in

het jaar 570 A. D., in het geboortejaar van den Profeet zou
hebben plaatsgevonden. Het doel was verwoesting van de
Ka‘bah, hetgeen echter door Allah werd verhinderd.

Over deze historie zal ik verder niet uitweiden, maar wel
over de beteekenis, die men in Atjeh aan de 3 eerste woorden
van dit vers: j*31, Atj. alam tarakde geeft.

Ze worden daar nl. gebezigd in de beteekenis van penis,

waarvoor men ook de uitdrukking : tameh aleh lam (= de
paal alif lam 3 ) gebruikt, en er bestaat zelfs een versje,

dat, naar mij verteld is, speciaal onder vrouwen in zwang
is, waarin de woorden aldus aangewend worden:
Amma ba'doe tjahi alam
Di Ion beuklam Ion meuloempoe,
Lon loempoe djiteuka agam



WOORDEN EN UITDRUKKINGEN IN HET ATjfeHSCH 531

oebe go lham alam tarakoe,
“^oh ban djititi di ateueh poesat
leugat djiloempat oe dalam peutoe.
Het zij mij toegestaan, de vertaling van dit vers, dat een

grof-sexueelen droona weergeeft, waarin de „alani tarakoe”
een voorname rol speelt, achterwege te laten.

—

In Kur’an 75 vers 34 komen de woorden: awla laka fa
awla, die aldaar beteekenen : Het (d.w.z. onheil) ^adert U
steeds dichter.

In het Atjehsch worden deze woorden verbasterd tot:

eelaka fa eela, gebruikt in de beteekenis van: heel lekker
{mangat leupaih). —

Van iemand, wiens handelingen in strijd zijn met de door
hem geuite woorden zegt men : Haba eelija, boeet Peurdoen
= Hij spreekt als de profeten, doch handelt als Pharao, of

:

Haba meunabi, boeet meu‘idadi=zliij spreekt als de Profeet,

doch handelt als Azazil (de Duivel) of narit meunabi, boeet

moepantjoeri z= Zijn woorden zijn als die van den Profeet,

zijn daden als die van een dief,—

Van iemand die zijn godsdienstplichten verwaarloost

zegt men

:

feeulam keu boe, iman keu eungkot.

Teehid keu areuta, ma^riphat keu brot.

Islam (onderwerping) ten opzichte van rijst, geloof ten

opzichte van visch, eenheidserkenning ten opzichte van

goederen, mystieke gemeenschapsoefening ten opzichte van

het pudendum feminae.—

Vele Kur’an-verzen vangen aan met de woorden : inna

lladina kafaru — waarlijk degenen, die ongeloovig zijn . . . .

„Inna’iladina kaparoe” heeft in het Atjehsch de beteekenis

gekregen van een cigaret door het volgende raadsel waar-

van de oplossing een cigaret is:

Inndlladina kaparoe — takab ikoe hoe aneu‘ mata

d.w.z. waarlijk degenen, die ongeloovig zijn, bijt men op zijn

staart, dan vlamt zijn oogappel.
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Onder vrienden zegt men dan ook wel eens : Tabri keu

Ion inna’lladina kaparoe — geeft mij een cigaret !
—

Als men in een Arabisch commentaar op een tekst de

woorden van den schrijver van den tekst citeert, gaat aan

deze steeds vooraf l^auluhu (de woorden van den schrijver

v.d. tekst luiden aldus). Deze uitdrukkingkomtherhaaldelijk

voor, en het is dus geen wonder dat keeloehoe, de Atjeh-

sche verbastering ervan, gebezigd wordt in den zin van

„geklets” b.v. le that keeloehoe gdbnjan — Die man kletst

te veel. —

Bdbu ’lawla. (Atj. babon awla of baton eela), dat betee-

kent : a fortiori, wordt in het Atjehsch wel gebezigd in den
zin van: smakelijk, heerlijk, h.Y. Ni'^matsinan baton eela

—

de weldaden aldaar zijn heerlijk '), welke overgang van
beteekenis gemakkelijk te verklaren is. —

Het streepje vpor de dammah, de oe-vocaal, in het Ara-
bisch, heet in het Atjehsch tareh kiwieng — het kromme
streepje, dat voor de fathah (de a-vocaal) tareh meulin-

teueng — bovendwarsstreepje.

Deze komen in het volgende raadsel voor :

Moebareh kiwigng djeuet keu hareuem
Patah meulinteueng djeuet tapadjoh

(oplossing: toepe en tape

Met een dammah is het verboden (om te eten) : eekhoorn.
Met een fathah mag het gegeten worden: ziire kleefrijst.—

Het is bekend dat de woorden ijjdka na‘tudu — U dienen
wij, voorkomen in de eerste Sura van den Kur’an ; in het
Atjehsch beteekent: bee ijaka na‘toedoe—-een vreeselijke stank.

Sura 110 vers 3 luidt als volgt:

uy

‘) Prof. Dr. Djajadiningrat wees mij er op dat foabolawla in het
Arabisch wel dezeifde beteekenis heeft.
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„Verkondig den lof van Uwen Heer en vraag Hem om
vergeving, waarlijk Hij is vergevensgezind”.
Dit vers wordt o.a. gebruikt bij het reciet over een doode.

De graag spottende Atjeher voegt bij de laatste drie Avoor-
den „poeta” — eig ; draaien, zoodat ze luiden : innahoe kana
tawaba poeta, die dan de beteekenis krijgen van : God zende
hem de pest. —

Zij, die de bedevaart hebben verricht of beweren die ver-

richt te hebben worden door de Atjehsche jeunesse doree
wel eens als volgt bespot;

Hadji Keumaran, maken ka leupaih oe hadji, maken bang-
karan = de hadji van Kamaran, ( het quarantaine-eiland in

de Roode Zee), ofschoon hij den bagg heeft verricht, is

hij slecht van karakter.

Of aldus: Hadji keumoedee, gob e“ hadji, gobnjan so'

badjee= De „bengkoedoe” *) hadji, een ander doet de be-

devaart, maar hij trekt de hadji-kleeding aan.

Hadji keumoedee, hadji Keurintji of hadji bageue (hadji

van den kouden grond) noemt men iemand die beweert

den hagg verricht te hebben, doch in waarheid niet verder

gekomen is dan Singapore.—

Zooals men weet is een kandoeri in Atjeh een maaltijd,

waaraan steeds een godsdienstig tintje zit. Hier moge ik

mededeelen hoe de Atjeher een dergelijk feestmaal in de

meunaSah, het mannenverblijf in de gampong, beschrijft:

Njang meulet tjo* sihah — njang bagaih tjo“ sideupa

njang teupat teutab wa djaroe — kalon proe oereueng

seumoeba

Di gobnjan tan geuteumee sendee — men sidroe han soe

peutaba

d. w. z. Zij die treuzelen krijgen een beetje, de vlugge

veel; de goedhartigen blijven maar met de handen over

elkaar staan en zien toe hoe de anderen vreten, zijlieden

krijgen niets te bikken, niemand is er die het aanbiedt.

—

') Morinda citrifolia Linn ; Indian mulberry.
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Of de uitdrukking: teudoee’ la beulala, die beteekent : zon-

der magen en verwanten (= teudoee^ meulang-lang) gedeel-

telijk ontleend is aan het Arabisch J' \ bi la al“ durf ik

niet te beslissen.—

In de Mohammedaansche mystiek worden vier ondeug-

den behandeld, waarvoor men zich heeft te hoeden t. w.

rija= — oogendienarij ;
sum‘a — het verlangen om de men-

schen van zich te hooren spreken
;
tam‘a of tama‘a —

hebzucht ; en ‘ugb — zelfbehagen (i‘gabu nafsihi).

De Atjeher heeft deze in het volgende vers vereenigd:

Oedjoeb, teumeu'ah, reuja, teukabd

sinan njang le oereueng binasa,

daarmede dus te kennen gevende dat door die eigenschap-

pen velen te gronde gericht worden.—

De uitdrukking sai'"" li’llah} (Atj. tjde lelah) beteekent

eigenlijk : Alles (wat wij wenschen) is bij God. Als men de

tusschenkomst van een heilige inroept voor de vervulling

van een wensch zegt men : 501'“" li’llah^ ijd . . . (voIgt de
naam van den heilige). In het Atjehsch wordt deze uitdruk-

king soms in geheel andere beteekenis gebruikt n. 1. in die

van voortdurend, b v. in het volgende raadsel

:

„Geusa° hidjo teusoeet mirah — tjoe lelah meukoeprdb-koe-
prob — men steekt het er groen in en haalt het er rood uit

door voortdurend stampen (oplossing : sirih in een sirihstam-

per— tjoebe° of goebe* die door tandelooze oudjes wordt
gebruikt).—

Bekend is de formule: salla’lldhu ‘alaihi wasallama (God
doe de salat over hem en schenke hem vrede) gebezigd
telkens wanneer men den naam van den Profeet Muhammad
uitspreekt.

In het Atjehsch verbasterd tot sale-aide of sale ala, heeft
deze uitdrukking de beteekenis gekregen van groot lawaai
of geschreeuw vermoedelijk naar aanleiding van het rumoer
dat ontstaat bij den Vrijdagdienst, als de geloovigen dien
zegenspreuk gezamenlijk reciteeren of ze is ontleend aan de
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traweh-dienst gedurende de Poeasa, bij welke gelegenheid
de aanwezigen die formule onder groot rumoer uitspreken in
aansluiting op den zegenspreuk: Allahuma sail! ‘ala sajjidina
Mubammad : O, Allah doe de salat over onzen Heer Muham-
niad

,
gereciteerd door den voorganger na elk deel van tien

paren rak.a‘ah waaruit de bovengenoemde dienst bestaat
In plaats van sale-aide zegt men ook salawale, dat, naar

mij gezegd werd, verbasterd is uit; salli ‘alaihi wa‘ala alibi-

doe de salat over hem (den Profeet) en zijn familie, dat
eveneens als antwoord wordt uitgejoeld op de formule:
Allahuma salll'ala sajjidina Muhammad, door degenendie
deel uitmaken van een bruidegomsoptocht.
Een voorbeeld van het hierboven omschreven gebruik

van sale-aide is b.v. oereueng bl6e-poebl6e di peukan ‘a- oe
sale-aloe—de handelaren op de markt schreeuwden luide.—

De uitdrukking teusawd (Arab. ^J^)-zich lets verbeelden,

zich lets voorstellen) beteekent in het Atjehsch: 1° in de

gedachte opkomen b.v. Hana teusawo lam ate Ion roh

teutjo* 16 gata—Het is niet bij mij opgekomen dat gij het

weggenomen hebt; 2° in de uitdrukking : teusawo han?= ’t

Zou absurd zijn om te denken dat het niet zoo was, natuurlijk!

B.v. Teukoe Amat na moepeng ? (Heeft T.A. geld ?) Teu-

sawo han ? — (natuurlijk, hoe kun je denken van niet !).

Soerah (Arab, -vorm, uiterlijk aspect, figuur, manier)

wordt in het Atjehsch behalve in de beteekenis van : ver-

klaring, uitleg, beteekenis; ook als een soort interjectie

gebezigd b.v. Ada^ soerah lampdihgeu hana moepageue,

teuntee salah gdhnjan — Mocht zijn tuin niet omheind zijn,

dan is hij ongetwijfeld schuldig.

Sipheuet (Arab. beteekent evenals in het Arabisch

eigenschap, hoedanigheid, attribuut.

Meusipheuet-. 1“ incarneeren (Maleisch: mendjelma)

2° metamorphoseeren (Maleisch : menjilih).-

De verplichting om te voldoen aan de adatregels is neer-

gelegd in de volgende spreuk:
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Meung takeumeung be‘ gdboepat — be‘ gdb hoedjat geunab

oerde, Keureudja oedeb, keureadjg mate — tabri tjre ngon

geutanjde.

Als men wil dat de menschen ons niet bepraten en niet

iederen dag op ons afgeven, dan houde men zich niet af-

zijdig van datgene wat men voor zijn medemenschen bij

leven en dood moet doen.

Het woord huggah beteekent in bet Arab, argument,

bewijs, voorwendsel; in het Atj. heeft het als hoedjah of

hoedjat ook de beteekenis van: van gedachten wisselen,

uitleggen, kwaad van iemand spreken (Mai mengatai) b. v.

be “ tahoedjat gob njan sabe — spreek toch niet altijd

kwaad van hem.

Het Arab, woord ‘ddii — rechtvaardig wordt in het Atjehsch

ade. Hiervan heeft men een vermaleischte afleiding; keu-

"adelan—rechtvaardigheid, waarvan soms spottend gemaakt
wordt : keu-ade-lhan met beteekenis : rechtvaardig als de

lhan, de python (sciL die soms een geheel dier inslikt), gezegd
b.v. van oeleebalangs die bij de verdeeling van een boedel

zelf het grootste deel opstrijken, wat vroeger in Atjeh niet

ongewoon was.

De uiting : Alah hana moepeue le kee-kee rob kijamat wil

zeggen : O, ik ben radeloos en weet niets meer te beginnen
(evenals op den dag des oordeels).

Earning randd‘ beteekent letterlijk : bok, terwijl het figuur-

lijk gebruikt wordt als scheldwoord voor een godsdienst-

geleerde (teungkoe). Men zegt wel van een vroom uitziend

man, die zijn godsdienstplichten verzaakt

:

Earning rando^pi meudjanggot—oeeh teu^ot seumajang hana.
Een bok heeft ook een sik, en ofschoon zijn knieen kaal

zijn, verricht hij toch de salat niet.

In het Atjehsch heeft men ook voor de verschillende
manieren van lachen verschillende uitdrukkingen. Zoo zegt
men khem nabi (eigenlijk lachen als de Profeet) voor glim-
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lachen met de lippen op elkaar (= khem teuseungeh), dan
khem ‘oh meukoewien = khem ‘oh meukoee-koee — zijn buik
vasthouden van het lachen, verder khem-khem sigeupoh —
lachen als een boer die kiespijn heeft. Dit laatste wordt
ook gebruikt van demand, die ondanks herhaalde beloften,

en uitingen van berouw niet voor verbetering vatbaar is.

Dergelijk onecht berouw noemt de Atjeher teebat (Arab.
hji ) blatjan, berouw van iemand die trasi eet, d.w.z. hoe-
wel de met trasi vermengde sambal „heet” is, eet men die

toch telkens weer. Oprecht berouw noemt de Atjeher teebat

nasoeha (Arab. Uj-ai ) in verband met Kur’an 66 : 8 ija ajjuha

’lladina am anti tubu illahi tawbat^" nasuh®" — O, gij die

gelooft toont U berouwvoljegens Allah met oprecht berouw.

De Atjeher is een vroom geloovige, zooals bekend is, waar-
bij hij dikwijls denkt aan de Arabische traditie ; Kalbu’l mu‘-

min 'arlu’hdhi (Het hart van den geloovige is de troon Gods),

door hem weergegeven met : ate si mo^min roemoh Toehan.

Toch komt het voor, hij is ook slechts een mensch, dat

hij iets belooft heeft, wat hij niet nakomt. Zulke beloften,

waarop men niet kan rekenen noemt men : narit njang[lhee

go leuho — woorden die men driemaal achtereen bij een

zuhr-salat verandert.—

Het Arab, woord nasb, dat in deze taal ook conjunctivus

beteekent (o-aill ^ — den conjunctivus regeeren) heeft

in het Atj^hsch "(als : nasab) een geheel andere, hoewel

daarvan af te leiden beteekenis gekregen. Het partikel

an {(^1)
regeert zooals men weet den conjunctief (Arab

Atj. haraih nasib) en daar dus dit partikel ende

conjunctief nauw met elkaar verbonden zijn, zegt men in

Atjeh van twee personen, die goed met elkaar bevriend

zijn: gdbnjan ban doea tamse nasib nasab badan—zij tweeen

zijn als nasib en nasab d.w.z. ze staan voor elkaar in.—

Eindigen moge ik met een parodie op een gebed, datin

den regel wordt uitgesproken voor een zieke, die buikloop

heeft. Men vraagt in zoo’n geval wel de tusschenkomst van
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een heilige opdat de diarrhoea, welke naar men beweert

door kwade geesten wordt veroorzaakt, geneze. Degene, die

de geesten moet bezweren en het gebed reciteert, roept

plotseling uit: „Ik zie de geesten”, waarop deze onder ge-

roep van Hoe— Uotwa. (Arab.= Hij, God) van de zijde

des bezweerders, de vlucht nemen.

Ziehier de parodie :

Hdng dat dat na oemoe na oebat

Lhee klaih pi’oe ibee moe pisang klat

Beureukat tjanggoee'' kroeeng Kale — beu^ile tot taloe pha
Koetile^' lam tjapah, koepandang lam beulangong

Mata kamtog inong hoe ban aneu^ saga.

D. w. z.

:

Hdng dat dat, als je lang blijftleven zul je medicijn krijgen,

Drie bundels rotte klappers, drie bossen pisang klat,

We vragen den zegen van den kikker van Kroeeng Kale ')

Moge de diarrhea langs zijn dijen strooinen,

Ik wil in het bord kijken (d.w.z. geef mij rijst), ik zal in

de sajoerpot kijken (scil. breng me sajoer), het oog van de
geit vlamt als een saga vruch^e (d.AV.z. heerlijk is het dat
lekkere eten te zien).

Dit gebed zal vrees ik voor den armen lijder fnuikend zijn

!

’) Spottende voor : de heilige van Kroeeng Kale.

Dit slaat op het kijken in de wichelboeken.


